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PRINCIPAIS  OBJE T IVOS

Rotas Estratégicas para o Futuro da Indústria Paranaense 2031 é um exercício prospectivo, desenvolvido pelo 
Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Sistema Fiep), com enfoque multissetorial, abrangência 
estadual, abordagem participativa e horizonte temporal de 2031, que resulta em roadmaps estratégicos para o 
tecido industrial do Paraná.

A iniciativa possui como propósito central a sinalização de caminhos de construção do futuro desejado para os 
setores, áreas e segmentos identificados como promissores para a indústria do Paraná. Sua abordagem 
metodológica é alicerçada nos pressupostos da Prospectiva Estratégica e no método Roadmapping.

Fundamentada nos aprendizados e nas conquistas do 1º Ciclo de Prospectiva Estratégica do Paraná, as Rotas 
Estratégicas 2031 procuram considerar as evoluções ocorridas até o presente momento, incorporando 
transformações socioeconômicas e tecnológicas em curso, reconhecendo aquilo que precisa ser continuado e 
propondo uma nova agenda de ações convergentes para o desenvolvimento industrial sustentável do Paraná.

Construir coletivamente reflexão prospectiva 
para os setores, áreas e segmentos industriais 
identificados como promissores no estudo 
Setores Portadores de Futuro 2015-2025.

Revisitar as Rotas Estratégicas já existentes, 
buscando entender os caminhos já percorridos 
e quais novos caminhos precisam ser trilhados.

Desenhar visões de futuro para os setores, áreas 
e segmentos selecionados como promissores 
para o estado.

Identificar barreiras e fatores críticos de sucesso 
para o alcance das visões de 
futuro desejadas.

Elaborar agenda convergente de ações de todas 
as partes interessadas para concentração de 
esforços e investimentos.

Desenvolver indicadores para acompanhamento 
e monitoramento das ações expressas nos 
planos elaborados. 

Identificar tendências e tecnologias-chave para a 
indústria do Paraná.

Elaborar mapas com as trajetórias possíveis e 
desejáveis para cada um dos setores, áreas e 
segmentos industriais portadores de futuro.

Induzir a constituição de governança para cada 
rota com vistas a articular a caminhada conjunta 
rumo ao futuro desejado.

R O A D M A P  DE B IOTECNOLOGIA 2031

O Roadmap de Biotecnologia 2031 configura-se como um dos volumes das Rotas Estratégicas 2031, tendo como 

propósito central sinalizar caminhos de construção do futuro desejado para a área de Biotecnologia paranaense. 

A construção do roadmap contemplou diversas etapas metodológicas, entre as quais: realização de atividades 

preparatórias, inteligência coletiva e sistematização de conteúdos.  A elaboração do referido plano contou com 

183 participações de especialistas da área de Biotecnologia, oriundos do governo, da iniciativa privada, do 

terceiro setor e da academia.

As especificidades metodológicas e os resultados 

completos do planejamento de longo prazo para a 

área de Biotecnologia estão disponíveis em: 

O presente mapa sintetiza os resultados da publicação, 

debruçando-se sobre o seguinte conjunto de informações: 

Visão de futuro • Explicita o posicionamento a ser alcançado para a área de Biotecnologia

considerando o horizonte temporal de 2031.

Segmentos • recortes temáticos adotados no planejamento para a proposição das ações.

Fatores Críticos de Sucesso • traduzem questões centrais que precisam ser trabalhadas

por meio de ações transformadoras.

Ações • explicitam as iniciativas de curto, médio e longo prazos necessárias para a transformação

da situação atual e caminho em direção à visão de futuro.

Ações Transversais aos Segmentos • propostas durante o processo de roadmapping 

para solucionar questões de biotecnologia, que são comuns aos segmentos de agronegócio, saúde e 

meio ambiente.

Tendências e Tecnologias-chave • dizem respeito a temas que já estão estabelecidos,

em andamento ou emergentes e que necessitam ser dominados pelos diferentes elos da área de 

Biotecnologia. Elas contribuem ou irão contribuir sobremaneira para assegurar a sobrevivência, o 

desenvolvimento e a competitividade da área.
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AT 01 Ampliação de parcerias público-privada (PPP) para oferta de bolsas para graduação e pós-graduação, para 
pesquisas no setor produtivo
AT 02 Ampliação e qualificação de programas de empresas juniores nas universidades
AT 03 Aprimoramento da estrutura organizacional dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) das universidades
AT 04 Aprimoramento dos serviços de metrologia do estado com ênfase na área de biotecnologia
AT 05 Atualização dos programas de qualificação de recursos humanos dos NITs
AT 06 Criação de agenda convergente para discussão e utilização da edição genética em PD&I na biotecnologia
AT 07 Criação de comissões regionais e vocacionadas às áreas específicas de biotecnologia
AT 08 Criação de oportunidades e incentivos para retenção de pesquisadores que retornam de programas internacionais
AT 09 Difusão de práticas de open innovation em biotecnologia
AT 10 Disseminação de informações sobre aplicação das leis de incentivo à ciência, tecnologia e inovação (CT&I)
AT 11 Elaboração de editais colaborativos interinstitucionais continuados com fomento público e/ou privado para 
biotecnologia
AT 12 Estabelecimento de grupos de trabalho entre ICTIs e empresas sobre soluções em propriedade intelectual

AT 13 Oferta de disciplinas eletivas, optativas ou obrigatórias sobre propriedade intelectual nos cursos 
de biotecnologia
AT 14 Promoção de acordos cooperativos entre ICTIs, Micros e Pequenas Empresas (MPEs), spin-offs e 
startups de biotecnologia para PD&I de novos produtos e tecnologias
AT 15 Promoção de eventos orientados à aproximação de atores do sistema de inovação
AT 16 Promoção de PPP para ampliação dos projetos em iniciação científica na área de biotecnologia
AT 17 Promoção de parcerias estratégicas entre instituições nacionais e internacionais para PD&I em 
biotecnologia
AT 18 Promoção de programas de intercâmbio e cooperação para transferência de conhecimento e 
tecnologias entre pesquisadores de biotecnologia
AT 19 Realização de ciclos de workshops para divulgação e utilização do Parque Tecnológico Virtual do 
Paraná (PTV)
AT 20 Realização de rodadas de negócios tecnológicas entre ICTIs, indústria, fornecedores, clientes e 
investidores de biotecnologia

AT 30 Criação de parques científicos e tecnológicos regionais vocacionados e 
voltados à biotecnologia
AT 31 Avaliação do grau de maturidade do ecossistema de biotecnologia no 
estado do Paraná
AT 32 Incremento das plataformas virtuais voltadas à biotecnologia, utilizando 
tecnologia descentralizada, transparente, segura e democrática (blockchain)

AT 21 Ampliação do número de unidades credenciadas de ICTIs junto à Embrapii e/ou demais programas 
federais de inovação industrial
AT 22 Associação de instituições para compartilhamento dos equipamentos de ensaios analíticos
AT 23 Criação de agenda convergente entre iniciativas públicas e privadas sobre biotecnologia
AT 24 Criação de laboratórios abertos com foco em biotecnologia e aplicação continuada
AT 25 Desenvolvimento das políticas para aproximação entre instituições de pesquisa e empresas
AT 26 Desenvolvimento de clusters regionais em biotecnologia para intensificar o compartilhamento de 
conhecimento, fluxo e escala de recursos
AT 27 Estabelecimento de investimentos e termos de cooperação contínuos para tecnologia e inovação em 
biotecnologia
AT 28 Governança efetiva da área de biotecnologia no estado, envolvendo o setor público e privado
AT 29 Realização de benchmarking internacional sobre códigos de conduta e leis relacionados à ética na área de 
biotecnologia

AT 33 Aceleração de processos de homologação para a entrada de produtos e equipamentos biotecnológicos no país
AT 34 Ampliação de investimentos públicos e privados em aceleradoras de negócios voltadas para a área de biotecnologia
AT 35 Aumento de oferta de produtos de valor agregado, para exportação, a partir do uso da biotecnologia
AT 36 Criação de rede de investidores-anjo em projetos vinculados à área de biotecnologia
AT 37 Desenvolvimento de consórcios pré-competitivos em biotecnologia para promover a inovação
AT 38 Disseminação de informações sobre aplicação de biotecnologia, seus processos e produtos
AT 39 Elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e financeira sobre a concentração de instituições para 
desenvolvimento de pesquisas na área de bioinformática focados na problemática apresentada pela indústria paranaense
AT 40 Incorporação de práticas de gestão da inovação e inteligência competitiva nas incubadoras voltadas à biotecnologia

AT 41 Mapeamento das potencialidades regionais do estado para instalações de processos 
biotecnológicos em escala piloto e industrial
AT 42 Mapeamento do potencial de mercado para a indústria de biotecnologia
AT 43 Monitoramento de impactos econômicos e ambientais da indústria de biotecnologia
AT 44 Monitoramento do ciclo de vida dos clientes com uso de tecnologias digitais 
AT 45 Promoção da estratégia de crowdfouding das pesquisas científicas produzidas com soluções 
biotecnológicas
AT 46 Utilização de recursos digitais para o acompanhamento em tempo real de pedidos e 
logística dos insumos biotecnológicos
AT 47 Utilização de soluções de comunicação M2M (Máquina - Máquina) na gestão de processos

AT 55 Ampliação de parcerias pré-competitivas para 
desenvolvimento de soluções integradas
AT 56 Ampliação do número de empresas 
biotecnológicas no Paraná
AT 57 Desenvolvimento de sistema financeiro de 
suporte às Micro, Pequenas e Médias Empresas 
(MPMEs) de base biotecnológica
AT 58 Redução da dependência de importação de 
produtos biotecnológicos

AT 48 Criação de programa de rotulagem para produtos de base biotecnológica permitindo aos consumidores opções de compra 
com atributos sustentáveis
AT 49 Criação de startups que desenvolvam soluções em categorias específicas no mercado de enzimas e de proteínas vegetais para 
meios de cultura
AT 50 Mapeamento e fortalecimento de redes de execução de ensaios e testes considerando as competências de cada entidade
AT 51 Melhoramento do desempenho de serviços com uso de informações em tempo real, orientado para a competitividade da área
AT 52 Profissionalização da gestão e da sucessão em empresas familiares de biotecnologia
AT 53 Realização de benchmarking nacional e internacional em soluções biotecnológicas
AT 54 Simplificação de processos junto ao MAPA, Anvisa, CGen e INPI para disponibilizar produtos biotecnológicos no mercado

PD&I, RH E
TECNOLOGIA

PD&I, RH E
TECNOLOGIA

AT 59 Adequação dos cursos de graduação para formação de recursos humanos com capacidades 
interdisciplinares e empreendedoras
AT 60 Ampliação da abordagem do tema empreendedorismo e inovação nos cursos técnicos em biotecnologia
AT 61 Ampliação da bioprospecção por meio de tecnologia genômica, proteômica, metabolômica e de análise 
bioquímica e biofísica para a identificação de substâncias bioativas
AT 62 Ampliação das capacitações de profissionais em bioinformática
AT 63 Ampliação das capacitações de mão de obra voltada à indústria 4.0 alinhada com as necessidades da área 
de biotecnologia
AT 64 Ampliação da oferta e qualidade dos serviços de assistência técnica para equipamentos que exigem 
manutenção especializada
AT 65 Ampliação da prática de residência industrial em PPP
AT 66 Ampliação de iniciativas que prestem apoio técnico para proteção do conhecimento e da propriedade 
intelectual
AT 67 Ampliação de programas de estágio (curricular obrigatório e não obrigatório) e trainee em parceria com 
instituições e organizações da área de biotecnologia
AT 68 Ampliação de projetos de extensão para difundir e aplicar o conhecimento disponível nas instituições de 
ensino e pesquisa
AT 69 Ampliação do número de competições tecnológicas na área de biotecnologia nos diversos níveis de 
ensino (médio, técnico e superior)
AT 70 Ampliação do número de missões tecnológicas, com incentivo à participação em feiras e eventos, 
nacionais e internacionais, especializadas em biotecnologia

AT 71 Aprimoramento de programas de valorização da produção tecnológica de pesquisadores que atuem na 
inovação e interação com empresas
AT 72 Criação de mecanismos de valorização de profissionais que atuam na produção tecnológica inovadora
AT 73 Criação de oficinas de elaboração de projetos para captação de recursos em PD&I
AT 74 Criação de oficinas para elaboração de portfólios tecnológicos com ênfase em propriedade intelectual, 
visando a geração de novos produtos e acesso a novos mercados
AT 75 Criação de programa de apoio para startups e spin-offs
AT 76 Criação de programa de inserção de novos pesquisadores (mestres e doutores) em atividades de inovação 
tecnológica nas empresas
AT 77 Concessão de acesso ampliado a periódicos com informações da área de biotecnologia
AT 78 Desburocratização de processos de inovação para ICTIs de biotecnologia
AT 79 Desenvolvimento de recursos humanos com competências em gestão da inovação
AT 80 Fomento a parcerias entre atores do sistema de inovação local e regional para o desenvolvimento de 
soluções biotecnológicas
AT 81 Incremento de programas de pós-graduação em biotecnologia voltados para o setor industrial
AT 82 Inovação em práticas de transferência de tecnologia para produtores, cooperativas, empresas e sociedade
AT 83 Inserção de disciplinas de gestão nas ementas dos cursos de pós-graduação em biotecnologia
AT 84 Introdução de disciplinas eletivas, optativas ou obrigatórias no curso de graduação em biotecnologia 
relacionadas a empreendedorismo e inovação
AT 85 Modernização e ampliação dos laboratórios das ICTIs da área de biotecnologia
AT 86 Promoção de treinamento para MPMEs de biotecnologia voltadas à indústria 4.0
AT 87 Realização de campanhas voltadas à incorporação de valores éticos e bioéticos na pesquisa

AT 107 Ampliação de projetos-piloto e vitrine 
tecnológica de soluções biotecnológicas em diferentes 
regiões do estado
AT 108 Aprimoramento dos parques científicos e 
tecnológicos regionais vocacionados e voltados à 
biotecnologia
AT 109 Implementação de centros de pesquisa e 
desenvolvimento para caracterização genômica do 
perfil de produção enzimática e de proteínas para 
cultivo celular em escala industrial
AT 110 Manutenção das iniciativas de educação 
continuada de profissionais da área de biotecnologia

AT 88 Ampliação da oferta de serviços de assistência técnica pública e privada, para aplicações biotecnológicas
AT 89 Ampliação de bolsas de pesquisadores visitantes na área de biotecnologia com objetivo de incrementar a pesquisa paranaense
AT 90 Ampliação de parques tecnológicos na área de biotecnologia em diferentes regiões do estado
AT 91 Ampliação na obtenção de certificações internacionais pelos laboratórios estaduais
AT 92 Ampliação de programas de investimento público e privado em PD&I para estímulo da inovação em manufatura avançada
AT 93 Ampliação na obtenção de certificações em nível nacional pelos laboratórios estaduais
AT 94 Aperfeiçoamento das linhas de pesquisa a respeito de metodologias em edição genética
AT 95 Aperfeiçoamento dos mecanismos de mérito (remuneração, infraestrutura, entre outros) para retenção de recursos humanos em 
PD&I
AT 96 Criação de programas de ensino com ênfase ao método científico, ao empreendedorismo e à educação em biotecnologia para 
estudantes do nível médio
AT 97 Desenvolvimento de consórcios (público-privados) para bioprospecção de microrganismos, proteínas e enzimas a partir da 
biodiversidade brasileira
AT 98 Desenvolvimento de cursos de capacitação em áreas emergentes da biotecnologia
AT 99 Diversificação das fontes de financiamento público, privada, nacional e internacional para PD&I em biotecnologia
AT 100 Implementação de instrumentos de atração de fundos privados para PD&I e MPMEs de biotecnologia
AT 101 Instalação de plantas de demonstração para desenvolvimento de novos produtos e processos biotecnológicos
AT 102 Oferta de graduação internacional na área de biotecnologia
AT 103 Organização de parcerias entre instituições para a inovação em desenvolvimento de produtos
AT 104 Promoção dos repasses do Fundo Paraná para PD&I em biotecnologia
AT 105 Utilização de ferramentas de Inteligência Artificial e Big Data na gerência de processos produtivos biotecnológicos
AT 106 Utilização de sistemas de modelagem virtual no desenvolvimento de produtos e processos

POLÍTICA DE ESTADO
E PRIVADA

POLÍTICA DE ESTADO
E PRIVADA

AT 111 Adequação dos instrumentos de aplicação da Lei Estadual de Inovação com base na Lei Federal nº 13.243, de 11 de 
janeiro de 2016
AT 112 Adequação da regulamentação da área de biotecnologia às normas internacionais
AT 113 Adoção da Bússola da Inovação como pré-requisito para solicitação de projetos de financiamento públicos e privados
AT 114 Adoção da modalidade de aval governamental para financiamento de projetos de PD&I
AT 115 Ampliação de bolsas de estudo para graduação e pós-graduação relacionadas à biotecnologia
AT 116 Ampliação de editais de fluxo contínuo para suprir demandas e ofertas voltadas à biotecnologia
AT 117 Ampliação de editais para desenvolvimento de projetos voltados ao uso de subprodutos das indústrias 
biotecnológicas
AT 118 Ampliação de incentivos à inovação, à transferência de tecnologia e à proteção do conhecimento gerado em pesquisa
AT 119 Ampliação de linhas de financiamento para projetos de curto prazo em desenvolvimento de protótipos de produtos 
biotecnológicos
AT 120 Ampliação de programas de incentivo para PD&I em biotecnologia nas cooperativas do estado
AT 121 Aplicação do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação para exercício da biotecnologia na área de saúde
AT 122 Aprimoramento da análise e dos critérios de seleção de projetos submetidos a editais públicos e privados 
considerando a obrigatoriedade da inserção de informações tecnológicas advindas de bases patentárias
AT 123 Atualização dos valores das bolsas de estudo para graduação e pós-graduação

AT 124 Continuidade dos programas voltados à biotecnologia que perpassem gestões públicas
AT 125 Criação de agenda convergente digital visando reformas das legislações com foco em CT&I
AT 126 Criação de linhas de crédito para convergência tecnológica em biotecnologia
AT 127 Criação de linhas de fomento para melhoria de infraestrutura do setor industrial, visando à 
indústria 4.0
AT 128 Criação de política de incentivo para implantação de áreas de PD&I para a indústria 4.0
AT 129 Criação de programas para incentivar e agilizar a proteção da propriedade intelectual para 
novos produtos e processos biotecnológicos
AT 130 Desburocratização do processo de desembaraço aduaneiro de produtos, insumos e 
equipamentos 
AT 131 Desenvolvimento de programas de formação em gerenciamento de projetos para 
profissionais de biotecnologia nas ICTIs
AT 132 Implementação de incentivos econômicos e financeiros para o desenvolvimento local de 
insumos biotecnológicos
AT 133 Inclusão das ações dos programas voltados à biotecnologia na Lei Orçamentária Anual (LOA)
AT 134 Incentivo ao compartilhamento de equipamentos públicos e privados para ensaios analíticos

AT 150 Ampliação de incentivos estaduais 
voltados à atração e retenção de indústrias 
biotecnológicas
AT 151 Criação de projetos de vigilância 
tecnológica nacional e internacional em 
biotecnologia
AT 152 Perenidade de programas de 
subvenção econômica compartilhados entre 
empresas e governo que contemplem a 
biotecnologia
AT 153 Referência nos investimentos em 
logística e transporte que incrementem a 
competitividade dos insumos e produtos 
biotecnológicos

AT 135 Ampliação de linhas de fomento para aquisição de equipamentos e tecnologias nas ICTIs
AT 136 Ampliação de linhas de fomento para biorrefinarias
AT 137 Ampliação de programas de subvenção econômica e outras modalidades de apoio à contratação de mestres e doutores nas empresas
AT 138 Articulação de ações junto aos Poderes Executivo e Legislativo, no sentido de aprimorar a legislação para pesquisas em biotecnologia
AT 139 Criação de programas de incentivo de projetos-piloto e vitrines tecnológicas de soluções biotecnológicas em diferentes regiões do estado
AT 140 Criação de programa de investimento em infraestrutura para os laboratórios voltados à biotecnologia
AT 141 Criação de programas de incentivos para desenvolver novas empresas de base tecnológica para a biotecnologia
AT 142 Criação de programas para atração de capital humano altamente qualificado com atuação na área de biotecnologia
AT 143 Criação de programas para capacitação, atração e retenção de profissionais da área de biotecnologia
AT 144 Elaboração de legislação relacionada às metodologias de edição genética
AT 145 Inserção da temática propriedade intelectual na educação básica, ensinos técnicos, profissionalizantes e superior
AT 146 Instituição de programa de capacitação de legisladores e outros profissionais atuantes em órgãos governamentais a respeito de questões 
relacionadas à biotecnologia
AT 147 Multiplicação dos programas de garantia de crédito para os pequenos empreendedores
AT 148 Reposicionamento do Brasil nos rankings que favorecem a atração de investimentos
AT 149 Revisão dos tributos aplicados aos produtos e serviços que caracterizem inovação em biotecnologia
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ARTICULAÇÃO
ENTRE ATORES

SA 01 Criação de agenda convergente das iniciativas pública e privada sobre biotecnologia aplicada ao agronegócio
SA 02 Criação de programa focado na ampliação e adição de valor no uso de commodities como insumos para produtos e processos biotecnológicos
SA 03 Disponibilização de soluções biotecnológicas de baixo custo, rentáveis e seguras para o agronegócio
SA 04 Disseminação de informações sobre aplicações emergentes de biotecnologia para produção de fontes alternativas de proteínas
SA 05 Estabelecimento de parcerias interinstitucionais contínuas para fornecimento de tecnologias e soluções biotecnológicas para o agronegócio

SA 06 Inserção do tema bem-estar animal em eventos e fóruns de discussão interinstitucionais que 
abordem boas práticas na agropecuária do estado
SA 07 Promoção de eventos relacionados à aplicação de biotecnologia na agricultura e 
produção de alimentos
SA 08 Promoção de eventos relacionados à temática agricultura celular

SA 09 Estabelecimento de parcerias internacionais para atração de investidores em biotecnologia para o agronegócio
SA 10 Integração entre os comitês existentes de bem-estar animal para fortalecer o tema na cadeia de produção no estado
SA 11 Difusão de boas práticas de economia circular entre os diferentes elos da cadeia produtiva do agronegócio com 
aplicações biotecnológicas

SA 14 Estabelecimento da câmara de agricultura celular, no formato 
interinstitucional, no estado
SA 15 Interação forte entre as ICTIs do estado para alavancar a competitividade 
do agronegócio por meio da biotecnologia

SA 12 Estabelecimento de parcerias locais, nacionais e internacionais para o desenvolvimento de 
produtos e processos biotecnológicos no agronegócio para acelerar a transição rumo à economia circular
SA 13 Transformação dos fluxos de insumos e produtos de diferentes elos do agronegócio que utilizam a 
biotecnologia para tratar desafios sistêmicos a partir dos princípios da economia circular

SA 16 Ampliação da utilização de marcadores genéticos para a rastreabilidade em alimentos
SA 17 Ampliação de campanhas de esclarecimento sobre a importância da qualidade e segurança dos alimentos e produtos biotecnológicos
SA 18 Ampliação do uso de biotecnologia na obtenção de coprodutos industriais (cosméticos, nutrição animal, fertilizantes, biocombustíveis, entre outros)
SA 19 Criação de uma plataforma pública de integração de bancos de dados estaduais de indicadores de saúde animal, incluindo dados de campo, 
transporte e abate

SA 20 Disseminação e esclarecimento para o consumidor sobre aplicação de biotecnologia na 
produção de alimentos
SA 21 Levantamento de oportunidades de oferta e demanda de produtos com aplicação 
biotecnológica para o agronegócio
SA 22 Mapeamento de demandas dos produtores e consumidores para pesquisa aplicada

SA 23 Ampliação do mercado de consumo de produtos alimentícios com aplicação da biotecnologia por meio do uso 
intensivo de ferramentas digitais
SA 24 Criação de selo estadual que garanta a qualidade e segurança de alimentos em relação à presença de toxinas
SA 25 Criação de um selo estadual de qualidade e sustentabilidade de produtos provenientes da bioprospecção para uso 
no mercado interno e externo

SA 28 Diminuição da dependência da importação de fertilizantes por meio de 
PD&I com soluções biotecnológicas locais
SA 29 Utilização conjugada de biossensores com tecnologias criptografadas para 
análise e verificação das condições dos produtos durante sua vida útil

SA 26 Mapeamento de oportunidades em biotecnologia para reconhecimento de direitos de 
Propriedade Industrial em Indicações Geográficas (IGs)
SA 27 Utilização de embalagens ativas e inteligentes para a extensão da vida útil de alimentos, segurança 
alimentar e redução do desperdício

SA 30 Adoção de práticas de bem-estar em animais de interesse zootécnico
SA 31 Ampliação da bioprospecção em ecossistemas aquáticos marinhos e dulcícolas
SA 32 Ampliação da coleta e conservação de germoplasma para preservação e utilização em PD&I
SA 33 Ampliação das linhas de pesquisa em biotecnologia para nutrição animal
SA 34 Ampliação de grupos e linhas de pesquisa em fitossanitários no estado
SA 35 Ampliação de linhas de pesquisa que avaliem o uso e aplicação de novas biomassas
SA 36 Ampliação de pesquisas de melhoramento genético para desenvolvimento de plantas resistentes a 
estresses abióticos e bióticos
SA 37 Ampliação de projetos de PD&I em produtos biotecnológicos aplicáveis à cadeia do agronegócio
SA 38 Ampliação de projetos de PD&I voltados à produção de animais que forneçam propriedades funcionais 
biológicas aos consumidores

SA 39 Ampliação de projetos de pesquisa voltados ao uso de nanopartículas biodegradáveis para liberação controlada de fertilizantes 
e defensivos agrícolas
SA 40 Aplicação de biotecnologia no desenvolvimento de embalagens ativas e inteligentes para alimentos
SA 41 Aprimoramento das ferramentas genômicas aplicadas à biotecnologia florestal
SA 42 Aprofundamento de estudos epidemiológicos nas microrregiões do estado para garantir a biosseguridade
SA 43 Aumento da eficiência na conversão alimentar e no teor de proteína na carne por meio de soluções biotecnológicas
SA 44 Aumento da inserção de profissionais com conhecimento em biotecnologia nas agroindústrias do estado
SA 45 Avaliação genética de bovinos de corte e leite para resistência a parasitoses gastrointestinais por meio de técnicas genômicas
SA 46 Avaliação genética de bovinos de corte e leite para resistência ao carrapato por meio de técnicas genômicas
SA 47 Capacitação dos produtores para gestão e controle de informações zootécnicas

SA 53 Ampliação de projetos em PD&I para uso de insetos na produção de ingredientes e produtos para 
alimentação humana e animal
SA 54 Ampliação de projetos de PD&I em agricultura celular
SA 55 Aprimoramento de técnicas de melhoria genética na produção de peixes e organismos aquáticos para 
aplicação alimentícia e farmacêutica
SA 56 Criação de suporte técnico para o desenvolvimento de tecnologias verdes relacionadas à biotecnologia
SA 57 Desenvolvimento de alimentos e bebidas personalizadas por meio da nutrigenômica
SA 58 Desenvolvimento de alimentos e ingredientes free-from, suplementos fortificados e funcionais por meio 
de modificação genética
SA 59 Desenvolvimento de kit diagnóstico por meio de biotecnologia para detecção de toxinas em alimentos

SA 64 Criação de plataforma de comunicação on-line 
sobre avanços em bem-estar animal
SA 65 Desenvolvimento e produção de biossensores 
(sondas inteligentes in vivo e lab-on-a-chip) para 
utilização na cadeia agroalimentar

SA 60 Desenvolvimento de linhas de pesquisa biotecnológicas 
visando novos herbicidas
SA 61 Estruturação e integração contínua dos bancos de 
dados de melhoramento genético do estado
SA 62 Incremento da PD&I de fontes alternativas de proteínas 
para alimentação animal e humana
SA 63 Viabilização dos projetos de PD&I de soluções 
biotecnológicas relacionadas ao uso de nanopartículas com 
atividades antimicrobianas aplicadas ao setor agroalimentar

SA 66 Ampliação de incentivos voltados à PD&I em biotecnologia na indústria de alimentos
SA 67 Ampliação de linhas de fomento à pesquisa de biotecnologia para sistemas produtivos de melhores práticas de bem-estar animal
SA 68 Ampliação de linhas de fomento para mecanismos de desenvolvimento tecnológico em melhoramento animal e vegetal
SA 69 Ampliação de linhas de fomento em melhoramento genético para rebanhos de corte e leite
SA 70 Ampliação de linhas de pesquisa para produção de enzimas e proteínas para cultivo celular, a partir de microrganismos e plantas da biodiversidade brasileira 
SA 71 Ampliação do quadro de colaboradores para assistência técnica em produtos e processos biotecnológicos no campo
SA 72 Ampliação e melhoria dos rebanhos estaduais (ex.: Purunã), por meio do emprego de biotecnologia na reprodução
SA 73 Constituição de edital para desenvolvimento de projetos em bem-estar e imunidade animal
SA 74 Criação de linhas de financiamento que priorizem novas tecnologias baseadas em insumos microbianos para o controle de pragas e promoção do 
crescimento de plantas
SA 75 Criação de programa de incentivo para criadores visando a adoção de sistemas produtivos que proporcionem maiores níveis de bem-estar animal

SA 76 Criação de programas de incentivo para projetos de melhoramento genético, produção de insumos, aditivos e manejo 
vegetal em instituições privadas e públicas
SA 77 Desenvolvimento de regulamentação de bem-estar para cada espécie animal de interesse econômico
SA 78 Estabelecimento de grupos de trabalho para planejamento de segurança jurídica referente à produção animal
SA 79 Instituição de incentivos para ampliação do uso de defensivos biológicos
SA 80 Intensificação da fiscalização de bem-estar animal no âmbito das cadeias produtivas, desde o campo até a indústria
SA 81 Intensificação da fiscalização relativa aos níveis de toxinas e agroquímicos presentes em alimentos
SA 82 Intensificação de campanhas informativas sobre soluções biotecnológicas e de manejo com foco em fitossanidade para 
pequenos produtores
SA 83 Revitalização dos serviços de extensão e assistência técnica na área de bem-estar animal

SA 84 Ampliação de linhas de fomento aos microprodutores para cultivo e comercialização de insumos 
biotecnológicos utilizados na formulação de suplementos alimentícios
SA 85 Ampliação do escopo da legislação relacionada aos níveis de toxinas em alimentos, com base em padrões 
internacionais
SA 86 Aprimoramento da legislação para biosseguridade na indústria animal
SA 87 Criação de linhas de financiamento para acesso de pequenos e médios produtores ao melhoramento 
genético animal
SA 88 Desenvolvimento de linhas de fomento público e/ou privado voltadas à criação de banco de dados para 
melhoramento genético animal

SA 93 Ampliação de acesso à tecnologia de 
rastreabilidade e coleta de dados
SA 94 Elaboração de editais perenes de 
financiamento público e privado, com parcerias 
nacionais e internacionais para alavancar a inovação 
na biotecnologia do agronegócio paranaense

SA 89 Estabelecimento de edital de pesquisa sobre agricultura celular em ICTIs
SA 90 Financiamento e desenvolvimento de tecnologias que viabilizem culturas sazonais em 
regiões com baixos indicadores socioeconômicos
SA 91 Perenidade de fomento público e privado para parques tecnológicos vocacionados à 
biotecnologia, que promovam o agronegócio no Paraná
SA 92 Produção de relatório anual para divulgação dos avanços na área de bem-estar de 
animais de produção no estado

SA 48 Desenvolvimento de alimentos e bebidas funcionais, para fins especiais 
voltados à saúde e bem-estar do consumidor
SA 49 Desenvolvimento de soluções biotecnológicas que facilitem o 
reaproveitamento e valorização de subprodutos industriais
SA 50 Fomento de linhas de pesquisa para soluções biotecnológicas em 
inoculantes
SA 51 Promoção de capacitação para produtores rurais sobre a potencialidade de 
seus produtos e subprodutos na biotecnologia
SA 52 Utilização de biotecnologia para processamento de resíduos agrícolas para 
obtenção de novos produtos
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SS 01 Ampliação da oferta de serviços de gestão de programas e projetos de pesquisa na área de saúde
SS 02 Ampliação e manutenção de rede de biotecnologia voltada à temática saúde no estado
SS 03 Composição de uma comissão multidisciplinar de estudos para impulsionar a translação de terapias já factíveis
SS 04 Criação de agenda convergente entre atores orientados ao desenvolvimento da biotecnologia para alavancar a 
competitividade da cadeia produtiva de cosméticos do estado
SS 05 Criação de mecanismos para divulgação das potencialidades de investimento em empresas e ICTIs da área de 
biotecnologia aplicada à saúde
SS 06 Criação de plataforma para divulgação de editais em PD&I para produtos relacionados à área de saúde

SS 07 Criação de rede de bioinformática para apoio à indústria do estado
SS 08 Desenvolvimento de programas de gestão customizados para a área de saúde com foco na retenção de RH qualificado
SS 09 Implementação de ações de gestão voltadas ao sistema de garantia da qualidade e boas práticas laboratoriais e de fabricação, de interesse da cadeia produtiva de saúde
SS 10 Mapeamento da cadeia produtiva da biotecnologia da saúde paranaense
SS 11 Mapeamento de potenciais centros de laboratórios que ofereçam métodos alternativos para ensaios pré-clínicos e clínicos
SS 12 Realização de estudos de prospecção de novas demandas biotecnológicas para obtenção de insumos, infraestrutura e serviços de saúde
SS 13 Incremento nas parcerias com laboratórios internacionais de referência na área para expansão do desenvolvimento e da produção de medicamentos biotecnológicos

SS 14 Ampliação do portfólio de soluções biotecnológicas voltadas a ativos relacionados ao 
envelhecimento
SS 15 Aplicação de soluções de tecnologia da informação e comunicação (TIC) na gestão de 
recursos para biotecnologia aplicada na saúde
SS 16 Divulgação ampla e acessível das diferenças imunogênicas e possíveis efeitos adversos com 
potencial de ação deletéria dos medicamentos biossimilares para profissionais da saúde e pacientes

SS 19 Estabelecimento de protocolos seguros de translação de terapias com 
células-tronco
SS 20 Fortalecimento da interação entre os diferentes elos da cadeia da biotecnologia 
na área de saúde por meio da transição da economia linear para a circular
SS 21 Promoção da rede integrada de atores da biotecnologia da área de saúde, 
provedores de soluções inovadoras e sustentáveis

SS 17 Incorporação de informação de bem-estar animal 
em banco de dados estaduais existentes com divulgação 
de relatórios anuais
SS 18 Incremento do desenvolvimento biotecnológico de 
vacinas por meio de cooperação interinstitucional

SS 22 Ampliação da oferta de capacitação profissional para desenvolver conhecimentos e habilidades 
em medicamentos biossimilares para diferentes tipos de categorias profissionais
SS 23 Ampliação de editais para PD&I de produtos direcionados à área de saúde
SS 24 Ampliação de linhas de pesquisa na área de prebióticos e probióticos para saúde humana e 
animal
SS 25 Ampliação de linhas de pesquisa para desenvolvimento de métodos de diagnóstico para doenças 
infecciosas (patógenos e mecanismos de resistência)
SS 26 Ampliação de pesquisas voltadas ao diagnóstico, profilaxia e tratamento da Síndrome da 
Imunodeficiência Adquirida (AIDS), de doenças crônicas e de doenças negligenciadas com a aplicação 
de biotecnologia
SS 27 Ampliação de projetos de PD&I de novos produtos biotecnológicos com ação biológica 
(antimicrobiana, antitumoral, antiparasitária, antioxidante, anti-inflamatória, entre outras)
SS 28 Ampliação do número de clínicas, laboratórios e cursos de ensino focados em terapia celular e 
gênica

SS 29 Aumento da inserção de profissionais com conhecimento em biotecnologia na 
área de imunologia/vacinologia
SS 30 Aumento de projetos de PD&I e registro via Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) para bionanotecnologias
SS 31 Criação de infraestrutura computacional em parceria interinstitucional para análise 
de dados de projetos de desenvolvimento de novos kits de diagnóstico molecular
SS 32 Desenvolvimento de terapias celulares voltadas ao tratamento de doenças 
crônico-degenerativas (diabetes, cardiopatias, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla, 
entre outras)
SS 33 Estabelecimento de projetos de PD&I para novos biofármacos e biomarcadores
SS 34 Implementação de programas de pesquisa para acompanhamento dos efeitos 
das terapias celulares e gênicas ao longo do tempo
SS 35 Incremento das linhas de pesquisa de biotecnologia relacionadas aos impactos 
deletérios do envelhecimento

SS 41 Ampliação das linhas de pesquisa em biologia sintética aplicadas ao desenvolvimento de antígenos para fins de 
diagnóstico e vacinas
SS 42 Aplicação de biotecnologia no desenvolvimento de testes que identifiquem necessidades nutricionais humana e animal
SS 43 Criação de cursos de capacitação relacionados ao bem-estar animal para profissionais multiplicadores de conhecimento 
técnico
SS 44 Desenvolvimento de drug delivery de bioativos com aplicação de biotecnologia
SS 45 Desenvolvimento de ferramentas biotecnológicas que resultem em produtos de nutrição personalizadas
SS 46 Desenvolvimento de formulações de enzimas específicas para deficiências únicas, enfermidades e problemas digestivos
SS 47 Desenvolvimento de ingredientes bioativos para aperfeiçoamento de formulações sinérgicas e sistemas de transporte 
por meio de nano e microencapsulamento, via rede de trabalho em biotecnologia para saúde
SS 48 Desenvolvimento de kits de diagnóstico para identificação de alterações em genes causadores de patologias (mal de 
Parkinson, Alzheimer, entre outras) e doenças raras (fibrose cística, doença Duchenne, doença de Tay-Sachs, entre outras)
SS 49 Desenvolvimento de modelos digitais que analisem interações entre os alimentos e a microbiota intestinal com o uso de 
biotecnologia

SS 59 Ampliação de linhas de pesquisa com terapias 
celulares avançadas, a partir de derivados celulares para o 
tratamento de doenças crônicas e degenerativas (diabetes, 
cardiopatias, mal de Parkinson, esclerose múltipla, 
Alzheimer, entre outras)
SS 60 Desenvolvimento de modelos virtuais e análises 
transcriptômicas: mapas transcriptômicos e algoritmos 
adaptados
SS 61 Desenvolvimento e produção de biosenssores para 
diagnóstico 
SS 62 Desenvolvimento e validação de plataformas 
organ-on-a-chip como alternativa ao uso de animais, 
prospecção de drogas, análises toxicológicas, entre outros

SS 50 Desenvolvimento de pesquisas voltadas aos mecanismos de autorrenovação e diferenciação de 
células-tronco
SS 51 Desenvolvimento de soluções biotecnológicas para a saúde coletiva
SS 52 Desenvolvimento e oferta de métodos alternativos ao uso de animais e/ou métodos in vitro 
validados com a finalidade de registros de produtos
SS 53 Desenvolvimento e produção de biossensores (lab-on-a-chip) para diagnóstico
SS 54 Estabelecimento de plataformas tecnológicas acreditadas para estudos e análises (gênica, 
metabolômica, transcriptômica, proteômica etc.) de interesse para o complexo produtivo de saúde
SS 55 Intensificação de PD&I em bioprospecção no bioma da Mata Atlântica, visando aplicação na área
de saúde
SS 56 Introdução de disciplinas eletivas, optativas ou obrigatórias no curso de graduação em 
biotecnologia relacionadas ao bem-estar animal
SS 57 Produção de antígenos para desenvolvimento de kits de diagnósticos e vacinas
SS 58 Revisão e atualização da legislação a respeito de pesquisas clínicas

SS 36 Incremento das pesquisas pré-clínicas e clínicas relacionadas às 
células-tronco para tratamento de doenças e recuperação de órgãos
SS 37 Incremento de cursos de pós-graduação em bioengenharia 
tecidual
SS 38 Incremento de linhas de pesquisa relacionadas a ativos 
direcionados ao envelhecimento
SS 39 Indução de projetos voltados para o desenvolvimento de 
biomateriais e materiais biocompatíveis como substitutos biológicos
SS 40 Mapeamento de soluções biotecnológicas, visando a proteção 
de direitos de Propriedade Industrial, via programa de exame 
prioritário do INPI, contemplando produtos, processos farmacêuticos, 
equipamentos e materiais relacionados à saúde

SS 63 Ampliação de fomento de incubadoras e startups relacionadas ao desenvolvimento da biotecnologia aplicada à saúde
SS 64 Ampliação de incentivos para o desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos para a sanidade animal
SS 65 Ampliação de linhas de financiamento para PD&I a partir da pesquisa aplicada
SS 66 Ampliação de programas de divulgação das discussões dos padrões éticos e científicos relacionados à biotecnologia aplicada à saúde
SS 67 Aplicação de recursos para a convergência de ações entre comunidades voltadas à saúde e ao setor público e privado
SS 68 Constituição de edital para desenvolvimento de novos produtos biotecnológicos e fitoterápicos para animais e humanos
SS 69 Criação de ações regulatórias relacionadas ao diagnóstico, bancos de criopreservação e terapia gênica

SS 70 Criação de agenda convergente no estado para priorização da biotecnologia e suas vertentes voltadas à saúde
SS 71 Criação de incentivos para desenvolvimento de indústrias biotecnológicas para o complexo produtivo de saúde
SS 72 Criação de programa de incentivo à instalação de indústrias voltadas à manufatura de biomateriais
SS 73 Criação de programas de incentivo ao desenvolvimento de tecnologia relacionada a biomateriais, 
nanobiomateriais e materiais biocompatíveis
SS 74 Criação de programas de incentivo em PD&I relacionados ao diagnóstico, bancos de criopreservação e terapia 
gênica

SS 78 Ampliação das linhas de incentivo para bioprospecção, na biodiversidade do estado, de novas moléculas com fins terapêuticos
SS 79 Aplicação de recursos para a convergência de ações e soluções biotecnológicas relacionadas à cadeia produtiva de cosméticos
SS 80 Criação de fundos verticais para PD&I em medicamentos biossimilares e biossuperiores no estado
SS 81 Criação de programa direcionado à redução dos entraves nas importações de insumos para sanidade animal
SS 82 Criação de plataforma pública com integração de bancos de dados estaduais para indicadores de saúde animal, incluindo dados de campo, transporte e abate
SS 83 Desenvolvimento e aplicação de soluções biotecnológicas capazes de atender as prerrogativas da economia da saúde

SS 84 Criação de centro de excelência no 
desenvolvimento de produtos biológicos, voltados para 
o complexo produtivo de saúde
SS 85 Desenvolvimento de centro de excelência em
pesquisa clínica com produtos biológicos

SS 75 Desenvolvimento do lobby profissional no estado para 
conectividade com companhias internacionais na área de saúde que 
detenham know-how na produção de produtos biotecnológicos
SS 76 Indução e financiamento para a implantação de centros e 
laboratórios que ofereçam métodos alternativos para ensaios 
pré-clínicos e clínicos
SS 77 Realização de investimentos públicos e privados em pesquisas 
pré-clínicas e clínicas
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SM 01 Ampliação de eventos técnicos para promoção da interação entre atores da área de biotecnologia voltados ao meio ambiente
SM 02 Ampliação de projetos de extensão para atividades científicas em biotecnologia e meio ambiente para alunos da educação básica e ensino técnico
SM 03 Aumento da articulação entre órgãos públicos, ofertantes de soluções biotecnológicas e empresas de serviços de saneamento para equacionar a gestão de resíduos
SM 04 Criação de agenda convergente entre os setores de biotecnologia e construção civil
SM 05 Disseminação do conceito e cases da economia circular

SM 06 Fortalecimento de agenda convergente para levantamento de projetos na área de biotecnologia ambiental
SM 07 Incremento da abordagem do tema meio ambiente nos cursos técnicos em biotecnologia
SM 08 Intensificação das práticas de planejamento multi-institucional para o desenvolvimento da área
SM 09 Promoção da convergência tecnológica dos grupos de pesquisa em bioenergia
SM 10 Promoção de eventos para disseminação de metodologias e técnicas de biorremediação e fitorremediação

SM 11 Ampliação da interação e coopetição entre os promotores da logística 
reversa para melhoria dos processos com o uso da biotecnologia
SM 12 Articulação entre atores da área de biotecnologia para prospecção de 
novos mercados e investimentos para o meio ambiente

SM 16 Atuação efetiva da rede que promova o 
desenvolvimento de soluções biotecnológicas voltadas à 
preservação e recuperação do meio ambiente

SM 13 Criação de agenda convergente entre ICTIs e indústria, visando a aplicação de projetos 
biotecnológicos de preservação, conservação e recuperação ambiental
SM 14 Estabelecimento de parcerias internacionais voltadas à atração de investidores e transferidores de 
tecnologia em biotecnologia com foco em meio ambiente
SM 15 Mapeamento estadual das demandas para aplicação da biotecnologia em processos ambientais

SM 17 Ampliação das certificações para empresas que utilizem bioprodutos e processos comprovadamente não nocivos 
ao meio ambiente
SM 18 Ampliação de registro e disponibilização de soluções biotecnológicas aplicadas ao meio ambiente
SM 19 Aperfeiçoamento de plataformas para controle biológico de pragas
SM 20 Aprimoramento da avaliação do risco ecotoxicológico por meio de ferramentas biotecnológicas
SM 21 Disseminação e ampliação do modelo de biorrefinaria urbana
SM 22 Introdução de novos produtos e processos biológicos com menor impacto ambiental no agronegócio

SM 23 Mapeamento de soluções biotecnológicas de reciclagem, reutilização e reaproveitamento de resíduos e subprodutos 
industriais, visando a proteção de direitos de Propriedade Industrial, via programa de exame prioritário de Patentes Verdes do INPI
SM 24 Mapeamento do mercado de biotecnologia no segmento de meio ambiente
SM 25 Mapeamento periódico da biomassa destinada a processos e produtos nas diferentes regiões do estado
SM 26 Viabilização de certificação para empresas que transformem resíduos em novos materiais, por meio de soluções 
biotecnológicas

SM 27 Ampliação dos canais de comunicação para divulgação das tecnologias registradas no 
programa de exame prioritário de Patentes Verdes do INPI
SM 28 Aplicação de rede de biossensores para análise e controle de resíduos sólidos
SM 29 Aplicação e ampliação de rede de biossensores para análise e controle de 
contaminação das águas, solos e ar
SM 30 Criação de campanhas para divulgação das novas soluções biotecnológicas em 
materiais biodegradáveis, recicláveis e de reuso

SM 35 Ampliação do número de soluções biotecnológicas registradas 
como Patentes Verdes
SM 36 Criação e comercialização de produtos que viabilizem a aplicação 
de biotecnologias no tratamento de resíduos na indústria
SM 37 Redução do uso de agroquímicos por meio de soluções 
biotecnológicas, propiciando produções sustentáveis

SM 31 Divulgação ampla e acessível do potencial da biotecnologia, para soluções sustentáveis, na 
construção civil
SM 32 Eliminação e/ou redução da adição de produtos químicos potencialmente prejudiciais a 
partir do uso da biotecnologia
SM 33 Mapeamento das soluções biotecnológicas registradas como Patentes Verdes exploradas
SM 34 Transição da economia linear para a circular em diferentes elos da cadeia da biotecnologia 
voltada ao meio ambiente

SM 38 Ampliação de bioprospecção da biodiversidade e do patrimônio genético do estado
SM 39 Ampliação de linhas de pesquisa que utilizem a técnica metagenômica para 
identificação de novos compostos bioativos e produtos biossintéticos para biorremediação
SM 40 Ampliação de PD&I de soluções biotecnológicas na indústria com redução no 
consumo de água e de produtos químicos no processo produtivo
SM 41 Ampliação de PD&I com soluções biotecnológicas visando à redução da poluição 
atmosférica em áreas urbanas
SM 42 Ampliação de programas de PD&I voltado ao processo de transformação de resíduos 
agroindustriais em novos materiais e produtos
SM 43 Ampliação de projetos de PD&I relacionados a fertilizantes alternativos, visando menor 
impacto ambiental
SM 44 Ampliação de projetos em PD&I de biomarcadores para medir o nível de danos e a 
presença de substâncias tóxicas em decorrência da poluição

SM 45 Ampliação e manutenção de linhas de pesquisa para o desenvolvimento de biotecnologias e 
processos capazes de transformar resíduos urbanos, industriais e do agronegócio em matéria-prima
SM 46 Ampliação e manutenção de linhas de pesquisa para o desenvolvimento de enzimas capazes de 
degradar resíduos urbanos, industriais e do agronegócio
SM 47 Ampliação e manutenção de PD&I para biotransformação de substâncias poluentes em produtos
SM 48 Aprimoramento das linhas de pesquisa voltadas à aplicação da biorremediação
SM 49 Aprimoramento de plataformas tecnológicas de análise e controle de contaminação das águas 
e solos
SM 50 Aprimoramento de plataformas tecnológicas de análise e controle de resíduos sólidos
SM 51 Aprimoramento de plataformas tecnológicas de análise e controle de emissões de gases 
poluentes
SM 52 Aprimoramento de soluções biotecnológicas para desenvolvimento de novos materiais 
biodegradáveis, recicláveis e de reuso

SM 64 Ampliação da oferta de disciplinas com a temática meio ambiente nos cursos de pós-graduação em biotecnologia
SM 65 Ampliação de linhas de pesquisa em sistemas biotecnológicos com alto grau de sustentabilidade na produção de alimentos de origem animal
SM 66 Ampliação e manutenção de linhas de pesquisa em biocombustíveis
SM 67 Ampliação e manutenção de linhas de pesquisa em biotecnologia capazes de acelerar a transição de um modelo de produção de base fóssil para um de 
base biológica
SM 68 Aperfeiçoamento de técnicas, plataformas e aplicativos tecnológicos de suporte à identificação e análise da variabilidade da biodiversidade do estado
SM 69 Aprimoramento de cursos de formação, especialização e pós-graduação em biotecnologia aplicada à bioenergia
SM 70 Aprimoramento de programa de intercâmbio para pesquisadores em meio ambiente na indústria animal e vegetal
SM 71 Desenvolvimento de novas linhagens vegetais biotecnológicas adaptadas ao sistema de microclimas para cultivo de alimentos em áreas urbanas
SM 72 Desenvolvimento de suplementos alimentares que melhorem o desempenho dos rebanhos comerciais e reduzam as emissões de gases
SM 73 Estabelecimento de critérios científicos que promovam com segurança a recuperação e o uso de florestas e outros ecossistemas de forma sustentável

SM 74 Criação de projetos de PD&I para avaliação do 
impacto do consumo de proteínas provenientes de 
sistemas produtivos de base biotecnológica para o meio 
ambiente
SM 75 Estruturação de plataforma de estudo de 
transcriptoma nas áreas de reprodução animal e vegetal
SM 76 Utilização de soluções biotecnológicas para o 
cumprimento das metas relacionadas ao meio ambiente 
em acordos internacionais (ODS, Acordo de Paris, Rio+20, 
entre outros)

SM 53 Atualização e manutenção de bancos de germoplasma
SM 54 Aumento das linhas de pesquisa com soluções biotecnológicas sustentáveis para infraestrutura urbana
SM 55 Aumento das linhas de pesquisa com soluções biotecnológicas, visando o aumento da vida útil de produtos têxteis
SM 56 Aumento das linhas de pesquisa com soluções biotecnológicas para construções de edificações sustentáveis
SM 57 Aumento das pesquisas relacionadas aos processos de tratamento de passivos ambientais por meio de soluções 
biotecnológicas
SM 58 Aumento do número de linhas de pesquisa em biotecnologia para recuperação e conservação de solos
SM 59 Desenvolvimento de embalagens sustentáveis e biofilmes por meio de reciclagem e reutilização de resíduos
SM 60 Expansão de linhas de pesquisas em biotecnologia que utilizem resíduos para obtenção de materiais para a construção civil
SM 61 Extensão e aprimoramento de tecnologias relacionadas à vigilância fito e zoossanitárias
SM 62 Formação de recursos humanos em biotecnologia voltada à redução de impactos ambientais na indústria animal
SM 63 Manutenção das linhas de pesquisa com soluções biotecnológicas visando o tratamento de resíduos da indústria têxtil

SM 77 Ampliação de incentivos fiscais para investimento na área  de biotecnologia ambiental
SM 78 Ampliação de linhas de financiamento específicas para PD&I de biotecnologia ambiental
SM 79 Ampliação e aprimoramento da fiscalização relacionada à apropriação indevida do patrimônio genético e do 
conhecimento tradicional
SM 80 Aprimoramento da aplicação da legislação de biossegurança
SM 81 Aumento da aplicação da biotecnologia para a produção de bioenergia nas indústrias, no agronegócio e nas residências
SM 82 Conversão de parte de multas ambientais em PD&I relacionados à recuperação ambiental com aplicação da biotecnologia
SM 83 Criação de incentivo para fabricação de materiais biológicos sustentáveis para a construção civil

SM 84 Criação de incentivos às empresas que desenvolvem produtos biotecnológicos voltados à economia circular
SM 85 Criação de linhas de fomento para desenvolvimento da bioeconomia no estado
SM 86 Criação de programas de incentivo à indústria animal com intuito de minimizar os impactos ambientais com 
o uso de soluções biotecnológicas
SM 87 Criação de programas para mapeamento de biodiversidade no bioma Mata Atlântica do estado para
bioprospecção
SM 88 Criação de projeto para fomento de incubadoras e startups relacionadas ao desenvolvimento da
biotecnologia ambiental

SM 93 Adequação constante da legislação ambiental para a indústria animal
SM 94 Ampliação das ações de fortalecimento do Conselho Estadual de Direitos Animais
SM 95 Ampliação de agenda convergente entre representantes da área de biotecnologia 
ambiental e do poder legislativo
SM 96 Ampliação de editais para PD&I direcionados à biotecnologia ambiental
SM 97 Criação de editais públicos e/ou privados para PD&I com foco em potencial 
biotecnológico do bioma Mata Atlântica do estado
SM 98 Criação de incentivo para iniciativas voltadas ao tratamento das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE) através de catálise e processos biotecnológicos relacionados

SM 102 Aprimoramento de política de gestão 
compartilhada dos ativos biotecnológicos voltados ao 
meio ambiente
SM 103 Desburocratização e descentralização do 
licenciamento ambiental para atividades em biotecnologia
SM 104 Redução da carga tributária para as indústrias que 
adaptem os processos para aplicação de soluções 
biotecnológicas que minimizem os danos ambientais

QUALIDADE E 
SEGURANÇA

QUALIDADE E 
SEGURANÇA

SS 86 Ampliação de recursos humanos e infraestrutura para otimização da fiscalização da sanidade humana e animal
SS 87 Ampliação dos debates a respeito da intercambialidade e fármaco vigilância de medicamentos biossimilares
SS 88 Aprimoramento nas ações de qualidade, controle e segurança dos produtos biotecnológicos
SS 89 Capacitação dos recursos humanos, da cadeia produtiva, para gestão e controle de informações de bem-estar animal
SS 90 Estabelecimento de ações regulatórias para registros sanitários de biofármacos, biomarcadores, nanomateriais e nanodispositivos

SS 91 Incremento da aplicação de soluções biotecnológicas voltadas à melhoria da qualidade e segurança dos 
produtos lácteos e cárneos
SS 92 Investimento em soluções de segurança dos alimentos e biosseguridade para manutenção da 
sanidade animal e preservação da reputação mercadológica

SS 93 Ampliação de centros regionais de rastreabilidade, certificação e diagnóstico no interior do estado
SS 94 Ampliação do número de credenciamento de empresas certificadoras no complexo produtivo de biotecnologia
SS 95 Ampliação do número de credenciamento de laboratórios de diagnóstico
SS 96 Aplicação de biossensores voltados à rastreabilidade para desembaraço de processos aduaneiros de produtos de 
origem animal

SS 101 Desenvolvimento de novos medicamentos e vacinas biotecnológicas de 
acordo com parâmetros regulatórios e legislação vigente

SS 97 Desenvolvimento de soluções biotecnológicas que promovam a erradicação de doenças no estado
SS 98 Desenvolvimento de soluções que reduzam e/ou eliminem a transmissão de zoonoses por meio da 
aplicação da biotecnologia
SS 99 Implementação de programa paranaense de rastreabilidade animal
SS 100 Qualificação e ampliação da rede de laboratórios em biosseguridade

SM 89 Desburocratização de licenças ambientais para bioprospecção no 
bioma Mata Atlântica do estado
SM 90 Direcionamento de recursos para PD&I em biotecnologia que 
minimizem impactos ambientais
SM 91 Expansão do número de linhas de financiamento para projetos de 
PD&I em biotecnologia com vistas à recuperação e proteção de ecossistemas
SM 92 Instituição de incentivos para empresas que utilizam insumos 
biotecnológicos que apresentem baixo impacto ambiental

SM 99 Criação de linhas de incentivos para facilitar o uso apropriado de 
resíduos sólidos urbanos em processos biotecnológicos
SM 100 Criação de linhas de fomento a fim de tornar biomateriais para a 
construção civil mais competitivos
SM 101 Redução da carga tributária para as empresas de biotecnologia 
relacionadas à reciclagem e reuso de materiais
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