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A bioeconomia brasileira

A bioeconomia no Brasil tem como objetivo explorar 
o poder dos processos biológicos para produzir e 
desenvolver produtos sustentáveis e renováveis. 
Tais produtos se encontram predominantemente 
nas áreas de energia, produtos químicos/
industriais, bens de consumo, medicina e nutrição. 
O objetivo é estimular a inovação especificamente 
por meio do setor de biotecnologia para promover 
crescimento financeiro e melhorar a vida dos seres 
humanos.

O Brasil vem priorizando o avanço da bioeconomia, 
enfatizando seus benefícios potenciais para a 
economia, o meio ambiente e a saúde humana. Nos 
setores público e privado, muitas pessoas estão 
trabalhando para alinhar o país para o sucesso. 

• Programas de pós-graduação no Brasil atualmente 
formam muitos pesquisadores altamente 
qualificados que potencializarão esse projeto nos 
anos futuros;

• Há diversas parcerias público-privadas visando à 
pesquisa, ao desenvolvimento e à comercialização 
de tecnologias químicas eficientes, inovadoras e 
ecológicas;

• Uma rede de parceiros internacionais também foi 
criada, assim como diversos incentivos fiscais para 
diminuir os obstáculos ao sucesso;

• Além disso, o governo aprovou várias políticas 
que envolvem especificamente a bioeconomia, 
incluindo o “Plano Decenal de Expansão de Energia 
2023”, de 2014, e a “Política de Desenvolvimento 
da Biotecnologia”, de 2007, as quais incentivam a 
inovação em biociência.

No entanto, ainda há muito a ser feito. O quadro 
legislativo atual do Brasil não é totalmente favorável 
aos interesses comerciais. Mais investimento 
nas áreas de Pesquisa e Desenvolvimento e 
melhor infraestrutura para espaços laboratoriais 
modernos também se fazem necessários. De 
qualquer forma, planos como o “Project Brazil 2035” 
(uma série de eventos programados para melhorar 
as regulamentações e promover o crescimento 

em áreas estratégicas específicas) já 
estão sendo realizados para cuidar 
desses desafios.

O Brasil está singularmente 
posicionado para capitalizar no avanço da 
bioeconomia. O País conta com uma força de 
trabalho jovem e diversificada. O Brasil detém os 
maiores índices de biodiversidade natural do mundo 
com recursos hídricos abundantes. Evidentemente 
já há uma infraestrutura agrícola tropical, visto que 
o Brasil é o maior exportador mundial de carne, 
café e açúcar. O processamento da cana-de-açúcar 
brasileira (maior fonte de energia renovável no 
mundo) produz o etanol e misturas com o etanol, 
bioeletricidade, açúcar e hidrocarbonetos. Até 
2020, o Brasil espera exportar mais de 4 bilhões de 
galões de etanol, e a bioeletricidade que ele gera 
suprirá 14% das necessidades elétricas do País.

Isso é significativo para o País e seus habitantes. 
A iniciativa da bioeconomia é pensada para atrair 
investimentos, incentivar pesquisa, gerar educação 
e criar empregos para todos os brasileiros. Ela 
representa um motor de crescimento econômico 
nacional poderoso que incentiva parcerias 
nacionais e estrangeiras. Essas, por sua vez, 
visam a aumentar a inovação especificamente em 
tecnologia, que abrirá as portas para inúmeros 
novos produtos e serviços.

A família de soluções do CAS permite o acesso a 
referências de periódicos científicos, substâncias 
e reações químicas orgânicas e inorgânicas, sem 
mencionar patentes, estruturas de Markush e 
protocolos sintéticos. As coleções de conteúdo do 
CAS estão sendo continuamente ampliadas e agora 
são estruturadas de forma que as informações 
possam ser obtidas em vários conjuntos de dados. 
O CAS dá assistência total à pesquisa e inovação 
dentro do Brasil e da bioeconomia, possibilitando 
que cientistas e pesquisadores façam suas 
descobertas mais rapidamente. 

Somente nos últimos cinco anos, o CAS registrou 



aproximadamente 5.000 patentes básicas brasileiras 
nas áreas de bioquímica, química orgânica, química 
macromolecular, química aplicada, físico-química, 
química inorgânica e analítica e áreas relacionadas. 
No total, atualmente o CAS permite o acesso a 
mais de 20.000 patentes em língua portuguesa, 
garantindo que os pesquisadores no Brasil 
estejam sempre atualizados com as inovações que 
fomentam a bioeconomia do País.

O compromisso do CAS com a ciência no Brasil 
é mais bem exemplificado com a fundação do 

Conselho Consultivo do CAS e com a 
Reunião de Cúpula para a Inovação 
do CAS, realizada anualmente. O 
Conselho Consultivo do CAS no 
Brasil é formado por executivos e representantes 
da indústria, da academia e do governo. O 
objetivo do conselho é fortalecer os laços entre o 
CAS e os pesquisadores brasileiros e possibilitar 
as iniciativas do CAS no País. Um dos primeiros 
esforços públicos do conselho foi a realização da 
Reunião de Cúpula para a Inovação do CAS, no dia 
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22 de novembro de 2016, em São Paulo. O 
evento contou com a participação de convidados 
da FAPESP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação e da EMBRAPII, apenas para citar alguns. 
As discussões se concentraram na inovação do 
setor privado, na bioeconomia e nas parcerias 
público-privadas para acelerar a inovação. No 
evento, o presidente do CAS, Manuel Guzman, 
disse: “A infusão da inovação em todo o CAS é 
contagiante, e estamos honrados por compartilhar 
nossas experiências nesta Reunião de Cúpula para 
a Inovação e também aprender com outros líderes 
globais que fazem a diferença na vida das pessoas 

todos os dias.”

O CAS é um parceiro ativo no Brasil e espera 
apoiar inovações futuras dentro da bioeconomia 
e além dela. “A pesquisa no Brasil é uma ótima 
área de foco para o CAS, visto que temos parceria 
com pesquisadores para avançar a visão do ACS 
de melhorar a vida das pessoas por meio do poder 
de transformação da química”, afirma o vice-
presidente do CAS, dr. Matt Toussant.

Para saber as soluções do CAS no Brasil, entre 
em contato com Denise Ferreira pelo e-mail  
dferreira@asc-i.org.

(Fonte: CAplusSM on STN; na data de dezembro de 2016)
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