
Financiamento à Pesquisa
Exploratória e Aplicada com

foco no Bioma Amazônia

Projeto InovAmazônia:
Ingredientes para o Mercado de Alimentos Vegetais

Lista de aprovados*



A chamada de Financiamento à Pesquisa Exploratória e Aplicada com foco no Bioma
Amazônia, lançada pelo GFI Brasil no dia 03 de novembro de 2022, provê o financiamento
limitado em tempo e recursos financeiros para o desenvolvimento de soluções e ingredientes
alimentícios para a indústria de proteínas alternativas vegetais, a partir de espécies nativas do
bioma amazônico.

O GFI Brasil, prezando pela transparência de seus atos, torna pública a lista de pesquisadores
aprovados nesta chamada, conforme tabela abaixo. Os projetos estão listados em ordem
alfabética.

Lista dos projetos pré-selecionados para a fase de contratação:

Pesquisador(a)
principal Instituição Título do projeto

Ana Vânia Carvalho Embrapa Amazônia Oriental Castanha do Brasil: proteína alternativa
para o mercado plant based.

Bruno Carciofi UFSC

BioAmazon2mEAT: Desenvolvimento
sustentável de análogos à carne a
partir de estruturas proteicas
anisotrópicas e matérias-primas da
Amazônia

Juliano Bicas UNICAMP

Fungos amazônicos como potencial
alternativa saudável e sustentável para
elaboração de produtos cárneos
análogos.

Leiliane Sodré de Souza UFAM

Valorização dos resíduos das cadeias
produtivas do Guaraná e do Tucumã
para o desenvolvimento de
ingredientes voltados para produtos
plant-based.

Luiza Meller Silva UFPA

Proteínas e fibras dos resíduos do
processamento do cupuaçu, guaraná e
tucumã, obtidas por novos processos
industriais, como ingredientes para
produtos plant based.
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Osmar Netto BIOinFOOD

Desenvolvimento de farinha a base de
subprodutos do processamento de
babaçu obtida a partir de hidrólise e
fermentação para aplicação em
produtos cárneos análogos.

Priscilla Efraim UNICAMP

Ingredientes estruturantes a partir do
resíduo de guaraná para o
desenvolvimento de análogos de
produtos cárneos.

*A aprovação definitiva dos projetos depende da assinatura do Acordo de Parceria entre o GFI
Brasil e as instituições responsáveis. Desta forma, esta lista pode sofrer alterações.

São Paulo/SP, 23 de janeiro de 2022.

GFI Brasil
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