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SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

Biocombustíveis

1) CANA-DE-AÇÚCAR
Variedades de cana-
de-açúcar obtidas por 
engenharia genética 
com características de 
interesse para o setor 
sucroenergético.

2) ETANOL 2G
Tecnologia de produção 
de etanol 2G utilizando 
matérias-primas 
lignocelulósicas.

1) CANOLA
Cultivares e sistemas 
tropicalizados para cultivo 
sustentável da canola no 
cerrado.

2) PALMA-DE-ÓLEO
Tecnológicas “ômicas” para 
promover a aceleração 
e adição de valor no 
melhoramento genético.

3) MACAÚBA
Sistemas de produção 
integrado para cultivo da 
macaúba nas regiões do 
cerrado e semiárida do 
Brasil.

4) MACAÚBA
Tecnologias para o 
processamento de frutos 
e aproveitamento de 
coprodutos da cadeia 
produtiva.

5) ROTAS 
TECNOLÓGICAS
Produção de biodiesel 
por rotas químicas e 
biotecnológicas.

6) PINHÃO-MANSO
Sistema de cultivo de 
aproveitamento de 
coprodutos de pinhão-
manso para produção de 
bioenergia.

1) BIOGÁS E 
BIOMETANO
Tecnologia de produção 
de biogás e  biometano 
utilizando biomassas 
agrícolas, resíduos e 
efluentes do agronegócio 
brasileiro.

1) MACAÚBA
Sistemas de produção 
integrado para cultivo da 
macaúba nas regiões do 
cerrado e semiárida do 
Brasil.

2) MACAÚBA
Tecnologias para o 
processamento de frutos 
e aproveitamento de 
coprodutos da cadeia 
produtiva.

3)BIOCOMBUSTÍVEIS 
AVANÇADOS
Combustíveis renováveis 
avançados (hidrogênio 
sustentável, diesel verde, 
biocombustíveis marítimos 
e SAF - Sustainable aviation 
fuels)



SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

Bioprodutos

1) BIODEFENSIVOS
Biodefensivos obtidos a 
partir de fonte microbiana e/
ou  vegetal por processos 
biotecnológicos.

2) BIOESTIMULANTES E 
BIOFERTILIZANTES DE 
ALGAS
Bioestimulantes e 
biofertilizantes obtidos 
de extratos de micro e 
macroalgas para  cultivos 
agrícolas.

3) BIOFERTILIZANTES
Solubilizadores de 
nutrientes, bioestimulantes e  
biofertilizantes.

4) LIBERAÇÃO 
CONTROLADA
Tecnologias para liberação 
controlada de fertilizantes e 
agroquímicos.

1) BIOADITIVOS
Bioinsumos produzidos de 
fermentados microbianos 
e de biomassas vegetais 
para uso em dieta 
animal com foco na 
segurança de alimentos 
e uso de matérias-primas 
alternativas.

1) INSUMO BIOLÓGICO
Insumos obtidos de 
biomassa algal, vegetal ou 
microbiana para aplicação 
industrial.

2) ÁCIDOS ORGÂNICOS
Ácidos orgânicos obtidos 
de resíduos por rota 
biotecnológica para 
indústrias.

3) QUÍMICOS 
RENOVÁVEIS
Tecnologias microbianas 
ou enzimáticas para a 
conversão de biomassas e 
resíduos agroindustriais em 
especialidades químicas.

4) PRÉ-TRATAMENTO 
DE BIOMASSA
Pré-tratamento para 
desconstrução de biomassa 
lignocelulósica visando a 
obtenção de açucares.

1) BIOEMBALAGENS
Materiais biodegradáveis 
para embalagens 
descartáveis a partir 
de insumos e resíduos 
agrícolas.



CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Cana-de-açúcar

Variedades de cana-de-açúcar obtidas por 
engenharia genética com características de 

interesse para o setor sucroenergético

DESCRIÇÃO

Variedades de cana-de-açúcar com diferentes características para trazer ganhos para o 
setor sucroenergético, tais como: tolerância à seca, resistência a pragas e aumento do 
teor de sacarose.
 

Desenvolvimento realizado por técnicas avançadas de engenharia genética, incluindo a 
edição genômica, que possibilita a produção de variedades não-transgênicas.

MERCADO-ALVO

Agricultura convencional

Variedade de cana-de-açúcar
tolerante à seca

Variedade de cana-de-açúcar
resistente a insetos-praga e

tolerante a herbicidas

ATIVOS TECNOLÓGICOS

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/cana-seca/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/cana-insetos-herbicidas/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Etanol 2G

Tecnologia de produção de etanol 2G utilizan-
do matérias-primas lignocelulósicas

DESCRIÇÃO

Processos de pré-tratamento e hidrólise enzimática, estabelecidos sob medida, para a 
desconstrução de diferentes biomassas e, subsequente conversão dos açúcares extraídos 
em etanol 2G por meio de processo fermentativo. Os ajustes operacionais para cada bio-
massa favorece a redução de custo final do biocombustível.
 

MERCADO-ALVO

Empresas produtoras de etanol ou que convertem etanol a outros composos químicos.

Processo de auto-hidrólise 
para pré-tratamento de 

biomassa lignocelulósica

Processo organosolv 
para fracionamento de 

biomassa lignocelulósica

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Celulases imobilizadas 
para hidrólise de bagaço 

de cana pré-tratado

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/biomassa-lignocelulosica-auto-hidrolise/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/biomassa-lignocelulosica-organosolv/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/enzimas-imobilizadas/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Canola

Cultivares e sistemas tropicalizados para 
cultivo sustentável da canola no cerrado 

visando a produção de óleo e 
proteína vegetal

DESCRIÇÃO

Indicação de cultivares adequados  e recomendações de práticas agrícolas para cultivo 
de canola no cerrado, em condições tropicais, como opção para safrinha ou cultivo de 
inverno. 

MERCADO-ALVO

Agricultor ou cooperativa; produtor de semente; industria de extração de óleo e produção 
de biodiesel.



CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Palma-de-óleo

Tecnológicas “ômicas” para promover 
a aceleração e adição de valor no 

melhoramento genético da palma-de-óleo

DESCRIÇÃO

Integração de ômicas (genômica, transcritômica, metabolômica e proteômica) para promo-
ver o melhoramento genético da palma-de-óleo.

MERCADO-ALVO

Empresas nacionais ou internacionais produtoras de óleo de palma, por exemplo 
DENPASA.



CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Macaúba

Sistemas de produção integrado para cultivo 
da macaúba nas regiões do cerrado e 

semiárida do Brasil

DESCRIÇÃO

Sistemas de produção integrado de cultivo da macaúba no cerrado e semiárido do Brasil 
para incrementar e diversificar os arranjos produtivos com vistas à oferta de produtos da 
bioeconomia.

MERCADO-ALVO

Agricultura Familiar; Produtores de Mudas; industria de extração de óleo e produção de 
biodiesel.

Produção de mudas de 
macaúba em sistema simplificado

ATIVOS TECNOLÓGICOS

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-mudas/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Macaúba

Tecnologias para o processamento de frutos 
e aproveitamento de coprodutos da cadeia 

produtiva da macaúba

DESCRIÇÃO

Tecnologias para extração de óleo e utilização de coprodutos tais como endocarpo e torta 
de macaúba.

MERCADO-ALVO

Agricultura Familiar; industria de extração de óleo e produção de biodiesel.

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Beneficiamento de macaúba 
para maior rendimento de óleo

Processo de extração de óleo 
de polpa de macaúba por via úmida

Processo de extração de 
óleo de polpa de macaúba por 

via úmida com enzimas

Processo de obtenção do 
óleo bruto de macaúba

Processo de refino 
do óleo de macaúba

Processo de secagem 
de frutos de macaúba

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-rendimento-oleo/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-umida/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-umida-enzimas/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-oleo-bruto/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-oleo-refino/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-secagem/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Rotas Tecnológicas

Produção de biodiesel por rotas químicas e 
biotecnológicas utilizando matérias-primas 

tradicionais e alternativas

DESCRIÇÃO

Tecnologias que impactem o cultivo de matérias-primas oleaginosas alternativas (pinhão-
-manso, palma de óleo) para a síntese de biodisel com sustentabilidade, aproveitando os 
resíduos da extração do óleo para geração de produtos com valor agregado. Aspectos 
como qualidade de biodiesel e tratamento de efluentes também são abordados.
  

MERCADO-ALVO

Empresa extratora de óleo e que queira aproveitar coprodutos; Empresa produtora de bio-
diesel; Empresa do ramo de especialidades químicas ou ingredientes alimentares.



CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Pinhão-manso

Sistema de cultivo de aproveitamento de
coprodutos de pinhão-manso para

produção de bioenergia

DESCRIÇÃO

Pesquisas visando o desenvolvimento de cultivares de pinhão-manso com alto rendimen-
to de grãos e de sistema de produção para dar suporte ao cultivo de pinhão-manso em 
diferentes regiões do Brasil. Incluem, também, tecnologias para processamento do óleo e 
aproveitamento de coprodutos, como a destoxificação da torta/farelo para uso como fonte 
proteica na nutrição animal.

MERCADO-ALVO

Biodiesel; SAF; nutrição animal.

Variedade de cana-de-açúcar
tolerante à seca

Variedade de cana-de-açúcar
resistente a insetos-praga e

tolerante a herbicidas

ATIVOS TECNOLÓGICOS

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/cana-seca/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/cana-insetos-herbicidas/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Biogás e Biometano

Tecnologia de produção de biogás e biometano 
utilizando biomassas agrícolas,resíduos e 

efluentes do agronegócio brasileiro

DESCRIÇÃO

Tecnologias que impactem o cultivo de matérias-primas oleaginosas alternativas (pinhão-
manso, palma de óleo) para a síntese de biodisel com sustentabilidade, aproveitando os 
resíduos da extração do óleo para geração de produtos com valor agregado. Aspectos 
como qualidade de biodiesel e tratamento de efluentes também são abordados  

MERCADO-ALVO

Empresa extratora de óleo e que queira aproveitar coprodutos; Empresa produtora de 
biodiesel; Empresa do ramo de especialidades químicas ou ingredientes alimentares.



CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Macaúba

Sistemas de produção integrado para cultivo 
da macaúba nas regiões do cerrado e 

semiárida do Brasil

DESCRIÇÃO

Sistemas de produção integrado de cultivo da macaúba no cerrado e semiárido do Brasil 
para incrementar e diversificar os arranjos produtivos com vistas à oferta de produtos da 
bioeconomia.

MERCADO-ALVO

Agricultura Familiar; Produtores de Mudas; industria de extração de óleo e produção de 
biodiesel.

Produção de mudas de 
macaúba em sistema simplificado

ATIVOS TECNOLÓGICOS

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-mudas/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Macaúba

Tecnologias para o processamento de frutos 
e aproveitamento de coprodutos da cadeia 

produtiva da macaúba

DESCRIÇÃO

Tecnologias para extração de óleo e utilização de coprodutos tais como endocarpo e torta 
de macaúba.

MERCADO-ALVO

Agricultura Familiar; industria de extração de óleo e produção de biodiesel.

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Beneficiamento de macaúba 
para maior rendimento de óleo

Processo de extração de óleo 
de polpa de macaúba por via úmida

Processo de extração de 
óleo de polpa de macaúba por 

via úmida com enzimas

Processo de obtenção do 
óleo bruto de macaúba

Processo de refino 
do óleo de macaúba

Processo de secagem 
de frutos de macaúba

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-rendimento-oleo/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-umida/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-umida-enzimas/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-oleo-bruto/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-oleo-refino/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/macauba-secagem/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Biocombustíveis avançados

Combustíveis renováveis avançados (hidrogênio 
sustentável, diesel verde, biocombustíveis 

marítimos e SAF - Sustainable aviation fuels) 
produzidos a partir de matérias-primas 

alternativas para os modais de transporte 
terrestre, aéreo, marítimo

DESCRIÇÃO

Rotas tecnológicas para produção de combustíveis sustentáveis de baixa intensidade de 
carbono para o setor de transporte, incluindo os modais terrestre, aéreo e marítimo. In-
clui os seguintes combustíveis: hidrogênio renovável, combustíveis renováveis de avia-
ção (SAF - Sustainable aviation fuels), diesel verde, combustíveis marítimos sustentáveis 
(bunker e o diesel marítimo) e outros hidrocarbonetos.

MERCADO-ALVO

Setores de combustíveis para o transporte terrestre, aéreo e marítimo.

Produção de diesel verde a 
partir de óleo de palma com 

catalisadores à base de níquel

ATIVOS TECNOLÓGICOS

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/diesel-verde/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Biodefensivos

Biodefensivos obtidos a partir de fonte
microbiana e/ou vegetal

por processos biotecnológicos

DESCRIÇÃO

Biodefensivos desenvolvidos por fermentação a partir de bactérias, fungos ou leveduras 
para o controle de pragas, doenças e plantas
daninhas em culturas agrícolas anuais ou perenes.

MERCADO-ALVO

Agricultura convencional e orgânica.



CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Bioestimulantes e 
biofertilizantes de algas

Bioestimulantes e biofertilizantes obtidos
de extratos de micro e macroalgas 

para cultivos agrícolas

DESCRIÇÃO

Bioestimulantes e biofertilizantes obtidos a partir do cultivo de microalgas e macroalgas 
para promover o desenvolvimento de culturas agrícolas anuais ou perenes.

MERCADO-ALVO

Agricultura convencional e orgânica.



CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Biofertilizantes

Solubilizadores de nutrientes,
bioestimulantes e biofertilizantes

DESCRIÇÃO

Bioinsumos obtidos utilizando rotas biotecnológicas para aplicação em lavouras visando 
crescimento, aumento de produtividade e enriquecimento nutricional  de plantas para con-
sumo humano e animal.

MERCADO-ALVO

Agrícola, produtores de fertilizantes e inoculantes.



CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Liberação controlada

Tecnologias para liberação 
controlada de fertilizantes e

agroquímicos

DESCRIÇÃO

Conjunto de tecnologias para liberação lenta ou liberação controlada de insumos para a 
agricultura, visando maior eficiência no uso de insumos e menor poluição ambiental.

MERCADO-ALVO

Agrícola, produtores de biopesticidas e de fertilizantes.

Formulação de liberação lenta à 
base de lignina kraft 

para controle de pragas

ATIVOS TECNOLÓGICOS

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/lignina-kraft/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Bioaditivos

Bioinsumos produzidos de fermentados
microbianos e de biomassas vegetais para

uso em dieta animal com foco na segurança 
de alimentos e uso de matérias-primas 

alternativas

DESCRIÇÃO

Bioinsumos (ou aditivos) produzidos a partir de fermentados microbianos ou de biomassas 
vegetais para uso em dietas animais com foco na redução do uso de antibióticos como 
promotor de crescimento e para melhoria de sanidade animal, redução de compostos anti-
nutricionais ou tóxicos, melhoria na digestibilidade,  e uso de matérias-primas alternativas.

MERCADO-ALVO

Empresa de nutrição animal; Empresa extratora de óleo que queira aproveitar coprodutos.

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Processo de destoxificação 
de torta de semente de algodão

Processo de destoxificação 
de torta de pinhão-manso

Produção de cogumelo e ração 
de peixe a partir de resíduos da 
agroindústria de palma de óleo

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/torta-algodao/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/torta-pinhao-manso/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/racao-peixes/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Insumo Biológico

Insumos de base renovável obtidos de
biomassa algal, vegetal ou microbiana para

aplicação industrial

DESCRIÇÃO

Insumos renováveis obtidos a partir de biomassa algal, vegetal ou microbiana ou pela 
conversão dessas biomassas em bioprodutos, visando aplicação em diferentes setores 
industriais.

MERCADO-ALVO

Indústria: química, farmacêutica, de alimentos, de cosméticos,  de insumos, de 
especialidades químicas, agroindústria.

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Produção de betacaroteno 
por microalgas

Processo de microencapsulação 
de betacaroteno

Produção de compostos 
fenólicos a partir de lignina

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/microalgas-betacaroteno/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/betacaroteno/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/compostos-fenolicos/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Ácidos orgânicos

Ácidos orgânicos obtidos de resíduos por rota 
biotecnológica para as indústrias alimentícia, 

farmacêutica, cosmética, química e para 
agronomia

DESCRIÇÃO

Produção de ácidos orgânicos por conversão de diferentes tipos de biomassas, inclusive 
residuais, por via biotecnológica. para uso nos setores alimentício, farmacêutico, cosméti-
co, químico e agrícola.

MERCADO-ALVO

Indústria: química, farmacêutica, de alimentos, de cosméticos,  de insumos, de especiali-
dades químicas, agroindústria.

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Produção de ácido cítrico 
a partir de glicerina

Produção de ácido kójico 
a partir de glicerina

Cepa bacteriana produtora 
de ácido lático

Produção de ácido 
xilônico por leveduras

Processo organosolv para 
fracionamento de 

biomassa lignocelulósica

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/acido-citrico/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/acido-kojico/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/acido-latico/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/acido-xilonico/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/biomassa-lignocelulosica-organosolv/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Químicos Renováveis

Tecnologias microbianasou enzimáticas para 
a conversão de biomassas e

resíduos agroindustriais em especialidades
químicas

DESCRIÇÃO

Microrganismos e enzimas (livre de células) para a conversão de compostos provenientes 
de biomassa vegetal (açúcares, fenóis, triglicerídeos), ou de seus derivados (glicerina), em 
especialidades químicas.

MERCADO-ALVO

Indústria química com interesse em substituir processos químicos por processos bioquí-
micos, por exemplo o grupo Solvay (Rhodia). Além disso, empresas que geram resíduos 
lignocelulósicos, como por exemplo a indústria de papel e celulose, que tem interesse em 
utilizar tecnologias ambientalmente favoráveis para agregar valor aos resíduos. 

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Produção de acetoína 
a partir de glicerina

Bioprospecção de fungos produtores 
de complexos enzimáticos

Produção de lipase 
por bactéria

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/acetoina/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/enzimas-fungos/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/enzimas-lipase/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Pré-tratamento de Biomassa

Pré-tratamento para desconstrução de
biomassa lignocelulósica
visando a obtenção de

açucares

DESCRIÇÃO

Soluções tecnológicas para facilitar o acesso de catalisadores aos principais componen-
tes da biomassa vegetal (celulose, hemicelulose e lignina) por meio de pré-tratamentos 
físicos, químicos e biológicos, impactando na redução do custo de obtenção de monôme-
ros como a glicose, a xilose e os fenóis, os quais são intermediários para a produção de 
álcoois, hidrocarbonetos e ácidos orgânicos, fortalecendo a indústria nacional de biocom-
bustíveis, agroquímicos, corantes, entre outras. 

MERCADO-ALVO

Empresas produtoras de derivados da glicose e xilose, por exemplo, empresas produtoras 
de ácido glicônico, xilônico, sorbitol, xilitol. Alem disso, empresas que utilizam a glicose em 
processos microbianos, por exemplo para a produção de óleos essenciais, ácidos orgâni-
cos como o acético, cítrico, etc.

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Auto-hidrólise e hidrólise enzimática 
para pré-tratamento 
de bagaço de malte

Celulases imobilizadas para 
hidrólise de bagaço 
de cana pré-tratado

Pré-tratamento alcalino e hidrólise 
enzimática para liberação de 

glicose a partir de bagaço de malte

Processo de auto-hidrólise para 
pré-tratamento de 

biomassa lignocelulósica

Produção de xilitol a partir 
de bagaço de 

cana-de-açúcar

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/bagaco-malte-pre-tratamento/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/bagaco-malte-glicose/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/enzimas-imobilizadas/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/bagaco-malte-glicose/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/biomassa-lignocelulosica-auto-hidrolise/
https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/xilitol/


CLIQUE NA IMAGEM AO LADO 
PARA VOLTAR PARA O MENU DE 
NAVEGAÇÃO

Bioembalagens

Materiais biodegradáveis para embalagens
 descartáveis a partir de

insumos e resíduos agrícolas

DESCRIÇÃO

Produção de materiais biodegradáveis a base de celulose, amido, borracha natural e ou-
tros agentes de reforço ou modificadores de propriedades mecânicas, usando insumos ou 
resíduos agrícolas para formular materiais para embalagens de diversos segmentos, con-
forme demanda.

MERCADO-ALVO

Papel e celulose, embalagens para alimentos, embalagens para transporte.

ATIVOS TECNOLÓGICOS

Produção de nanofibras 
de celulose

https://portal.cnpae.embrapa.br/vitrine/nanofibras/

