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A Bioeconomia Amazônica pode ser definida como o conjunto de atividades 

econômicas relacionadas às cadeias produtivas baseadas no manejo e cultivo 

da biodiversidade amazônica, com agregação de valor e geração de 

impactos positivos para o desenvolvimento sustentável local.

A Bioeconomia Amazônica inclui as cadeias produtivas de biocosméticos, 

biofármacos, nutraceuticos, biocorantes e outros produtos derivados da 

biodiversidade nativa da Amazônia. 

A Bioeconmia deve contribuir para o envolvimento sustentável, revertendo o 

processo de êxodo e drenagem de jovens cérebros para as cidades.

Viana, 2019



Açaí: 

exemplo do potencial da Bioeconomia Amazonica
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580
COMUNIDADES

E LOCALIDADES

9.585
FAMÍLIAS

10,9 
MILHÕES

DE HECTARES

Área de 

atuação da FAS

Comunidades 

e localidades

Fonte: FAS (2018)
...e mais 13 

prêmios

AREA DE ATUAÇÃO DA FAS



Educação e apoio empreendedorismo da 
Bioeconomia Amazônica



Ponto de partida: formação de pessoas 
para empreender a 

Bioeconomia Amazônica















• Educação para o empreendedorismo da 

Bioeconomia Amazonica



P & D & I para a produção de óleo de andiroba e murumuru



Apoio para jovens empreendedores caboclos



Contrato com a Natura
Carauari, junho de 2018 



Produção 

agropecuária

Comércio e

Serviços

Produção 

florestal

Produção 

pesqueira

Cadeias e arranjos produtivos
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Investimentos: R$ 5 milhões 

Faturamento: 5.9 milhões/ano 

Famílias envolvidas: 2291



1800 projetos de 

renda (BFR)

10 empreendimentos 

de alta performance

5 empreendimentos 

incubados

22 projetos 

incubados

Ecossistema de 

negócios sustentáveis 

a partir da 

Bioeconomia

Amazonica
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30 empreendimentos 

com potencial

Incubadora & 

Aceleradora FAS

17 projetos com apoio 

diferenciado

188 projetos do edital FP

Consultoria 

especializada

& 

Apoio na 

captação de 

recursos
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Nota: famílias que vivam com até

USD 1,90 ao dia são consideradas

na linha de pobreza extrema; 

Fonte: FAS & BAIN (2017).

Evolução da renda familiar mensal (BRL) em áreas protegidas 

apoiadas pela Fundação Amazonas Sustentável

124% de aumento médio 

em 7 anos



Inicio das

Atividades da 

FAS



Novos horizontes



ALIANÇA PARA A BIOECONOMIA DA AMAZÔNIA



Projeto para e elaboração do

PLANO ESTRATÉGICO PARA A 
BIOECONOMIA DO AMAZONAS

2030

Parceiros:
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Apoio:



OBJETIVO

1. Elaborar um Plano Estratégico para a Bioeconomia do Amazonas, 
contendo:

i. A criação de um conjunto de instrumentos de politicas públicas para a 
implementação da estratégia de bioeconomia no Estado, baseado em 
diferentes levantamentos

ii. O mapeamento de atores dos diferentes segmentos relacionados com as 
cadeias produtivas, suas demandas e oportunidades

iii. A identificação dos perfis de empreendedores e investidores em bioeconomia
iv. A identificação de necessidades de aprimoramento do arcabouço legal
v. A identificação de oportunidades para o desenvolvimento de parcerias 

institucionais e financeiras relacionadas com políticas estaduais, nacionais e 
internacionais relacionadas à Bioeconomia

vi. A elaboração de uma estratégia para a atração de investimentos com o 
objetivo de aumentar a importância da bioeconomia no PIB do Estado
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não-reembolsáveis
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Proposta de estruturação do arranjo e mecanismo 

financeiro híbrido
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PRODUTOS DA BIOECONOMIA AMAZÔNICA

ANDIROBA 

CICATRIZAÇÃO
COPAÍBA

ANTI-INFLAMATÓRIO

CASTANHA

CABELO E PELE

ARGILA

AMAZÔNIA



O potencial do pracaxi



O poder de cura do pracaxi

8 dias depois



Produtos da Bioeconomia Amazônica

Óleos vegetais Essência de pau-rosa Óleo de buriti





A Bioeconomia Amazônica é a mais desafiadora e importante 
batalha para o desenvolvimento sustentável do

Brasil e do planeta




