
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tecnologias para Cidades Sustentáveis  
 	  

 
1.  Construções Sustentáveis 

de Interesse Social 
2.  Mobilidade e Transporte 

Coletivo 
3.  Saneamento Ambiental 
4.  Sistemas Sustentáveis de 

Energia 
 

Programas  Estruturantes  



SECIS	  no	  âmbito	  do	  MCTI	  



Unidades	  de	  Pesquisa	  vinculadas	  ao	  MCTI 

Para atingir os objetivos 
propostos na ENCTI, no 
PPA e em sua própria 
missão regimental, a SECIS 
conta com a parceria de 
ent idades púb l icas de 
ensino superior, Institutos 
F e d e r a i s , e s t a d o s e 
municípios e as Unidades 
de Pesquisa Científica, 
Tecnológica e de Inovação 
vinculadas ao MCTI. 



Prioridades	  ENCTI	  2012	  -‐2015 

PROGRAMAS ESTRUTURANTES: 

1.  Inclusão Produtiva e Tecnologia Social  

2.  Segurança Alimentar e Nutricional 

3.  Tecnologia Assistiva 

4.  Popularização da C,T&I e Melhoria da Educação 
Científica 

5.  Tecnologias para Cidades Sustentáveis 

6.  Inclusão Digital 



Programa	  Tecnologias	  para	  Cidades	  Sustentáveis	  	  
Histórico	  

•   Programa Temático de Tecnologias Sustentáveis 
instituído por portaria em abril de 2010;  

•  Em 2012, foi criada a Ação Orçamentária 20HW – 
Tecnologias para Cidades Sustentáveis;  

•  Também em 2012, a ação passa a integrar os 
Programas Prioritários para o Setores Portadores de 
Futuro da  Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia 
ENCTI  2012 -2015; 

•  Em 2014, passa a integrar a Ação de Extensão 
Tecnológica como Programa Orçamentário 04 com 
dotação de R$ 5 milhões/ ano. 

 



Tecnologias	  para	  Cidades	  Sustentáveis	  
Objetivo:  
 
Apoio a atividades de pesquisa aplicada e de 
d e m o n s t r a ç ã o t e c n o l ó g i c a v o l t a d a s à 
racionalização do uso de recursos naturais e à 
promoção de cidades mais sustentáveis e 
inclusivas 
 



Principais	  Ações	  2010-‐2015	  
�  Apoio à estruturação da cadeia produtiva do bambu no 

país por meio do Edital CNPq 66/2014 com a criação 
de 6 Centros Regionais de Tecnologia Aplicada em 
Bambu e um Centro Vocacional Tecnológico no Estado 
do Acre; 

�  Apoio a projetos de desenvolvimento e avaliação de 
tecnologias estratégicas em energia solar, 
biopolímeros, reciclagem de resíduos, transporte 
coletivo de baixo carbono e materiais sustentáveis 
para construção civil. 

�  Acordos internacionais de cooperação técnica com 
China, Colômbia, Comissão Europeia e projeto 
aprovado pelo Fundo Global para o Meio Ambiente- 
GEF para implementação em 2017-2021.  



Ações	  em	  arIculação	  2015-‐2018	  
�  Apoio à implantação, no semi-árido nordestino, de 

sistema de tratamento de efluentes domésticos 
utilizando tecnologia de evapo-transpiração; 

�  Apoio a projeto em parceria com FURG, Embrapa e 
GTA para Centro de Capacitação e Processamento de 
Produtos da Agrobiodiversidade no Amapá ; 

�  Apoio a projetos de agricultura urbana e periurbana 
em parceria com a Fundação Banco do Brasil; 

�  Apoio a protótipos de transporte de carga fluvial para 
Região Amazônica utilizando barcos de propulsão 
elétrica e veículos mais leves do que o ar (dirigíveis), 
além de motores de ciclo diferencial para geração de 
energia. 



Projeto	  Apoiado:	  Saneamento	  Ambiental	  

.	  	  
	  

Produção Integrada e 
Intensiva Sustentável 
em Pequenas 
Propriedades Rurais no 
Mato Grosso do Sul - 
Biogás 

 

EMBRAPA	  PANTANAL	  



.	  
Projeto Apoiado: Sistemas Sustentáveis de Energia 

.	  	  
	  

GERASSOL	  



Projeto	  Apoiado:	  Materiais	  Sustentáveis	  para	  
Construção	  Civil	  

.	  	  
	  

Produção	  de	  Biopolímeros	  para	  aplicação	  na	  indústria	  de	  
Intas,	  vernizes	  	  e	  isolantes	  a	  parIr	  de	  microalga	  Spirulina.	  

	  
Executora:	  Universidade	  Federal	  de	  Rio	  Grande	  _RS	  
Valor:	  R$	  1,6	  milhão	  	  	  



Projeto	  Apoiado:	  Mobilidade	  e	  Transporte	  ColeKvo	  	  

.	  	  
	  

BARCO	  SOLAR	  PARA	  TRANSPORTE	  
ESCOLAR	  



Projeto	  Apoiado:	  Mobilidade	  e	  Transporte	  ColeKvo	  	  

.	  	  
	  

ÔNIBUS	  ELÉTRICO	  SOLAR	  	  



.	  
Projeto Apoiado: Sistemas Sustentáveis de Energia 

.	  	  
	  

CC	  SOLAR	  



.	  
Estudos Contratados 

.	  	  
	  

	  
	  
Centro	  de	  Gestão	  e	  Estudos	  Estratégicos	  –CGEE	  
Objeto:	  Conceituação,	  Levantamento	  de	  Boas	  PráKcas	  e	  Elaboração	  de	  Documento	  
Orientador	  de	  políKcas	  públicas	  de	  C&T&I	  para	  Cidades	  Sustentáveis.	  	  	  
Valor:	  R$	  300	  mil	  
Andamento:	  Primeiro	  produto	  entregue	  em	  Julho	  2015	  
	  
	  
	  
InsItuto	  Brasileiro	  de	  Administração	  Municipal	  –	  IBAM	  
InsItuição	  Implementadora:	  IICA	  
Objeto:	  Estratégias	  para	  convergência	  de	  políKcas	  públicas	  para	  municípios	  
brasileiros	  mais	  sustentáveis	  
Valor:	  R$	  280	  mil	  
Andamento:	  Primeiro	  produto	  entregue	  e	  aprovado	  em	  Julho	  2015	  
	  
	  
	  
	  



Sino Brazilian Cooperation on Bamboo 
Institutional Framework and Development Strategy 

Creation of 6 Regional Bamboo Applied Research Centers    
Call for proposals launched Sep. 16th 2013 

 

•  Initial investment: US$ 3 million   
•  Main Objective: Promote the development of 

    the bamboo industry through R&D 
•  Support the private sector  
•  Create new lines of research  
•  Develop regional potentialities 
•  Increase the planted area in small farms 
•  Focus on value added products 
•  Increase the knowledge on native species  

The Brazilian Bamboo Network 
 
•  Initial Platform for the Sino Brazilian Center 
•  Support cooperation activities 
•  Facilitate industry / academia interaction 
•  Create a favorable environment for business   
opportunities 



Projetos Integrados em Tecnologias Socioambientais 
 

Centro Vocacional Tecnológico do Bambu – Acre 

Secretaria Estadual de C&T Acre 

Valor: 2,6 milhões 

 

Centro Vocacional Tecnológico em Tecnologias para a Várzea Amazônica 

Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá - IDSM  

Valor: R$ 3 milhões 

 

Centro Vocacional Tecnológico da Agrobiodiversidade 

Universidade de Rio Grande – Embrapa Amapá – UFAP 

Valor: R$ 7 milhões 

 

 

 

 

 



600 mil hectares nativos de florestas de bambu Guadua  



 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS  

CHINA 

COLÔMBIA 

Cooperação	  Internacional	  em	  Tecnologia	  do	  Bambu	  



 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS  

CHINA 

Cooperação	  Internacional	  em	  Tecnologia	  do	  Bambu	  



 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS  

CHINA 

Cooperação	  Internacional	  em	  Tecnologia	  do	  Bambu	  

CHINA : Projeto apoiado junto à EMBRAPA Acre intitulado “ Execução das 
atividades previstas no Memorando de Entendimento assinado cm a China em 
Tecnologias para Bambu” 
Valor: R$ 1 milhão  
 
COLÔMBIA: Projeto de Cooperação Técnica em elaboração junto ao Instituto 
Interamericano para Cooperação em Agricultura IICA para “Cooperação 
Regional em bambu Guadua” . 
Valor: R$ 1,2 milhão 



 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS  

CHINA 
Cooperação	  Internacional:	  Captação	  de	  Recursos	  

PROJETO	  IAP	  GEF	  CIDADES	  SUSTENTÁVEIS	  	    
 
Valor : R$ 80 milhões 
 
Prazos de Execução:  
Outubro de 2015 a Julho de 2016 : PPG – Detalhamento do Projeto   
Janeiro 2017 a Dezembro de 2021 – Execução 
 
Componentes:  
1. Plataforma do Conhecimento em Cidades Sustentáveis 
2. Piloto de planejamento Integrado e tecnologias inovadoras - Recife 
3. Piloto de planejamento Integrado e tecnologias inovadoras - Brasília   



 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS  

CHINA 
Cooperação	  Internacional:	  Captação	  de	  Recursos	  

Diálogos	  Setoriais	  –	  Comissão	  Europeia	  
 
RENATURAÇÃO DE CIDADES E SOLUÇÕES BASEADAS NA NATUREZA 
 
Valor : R$ 115 mil 
 

Prazos de Execução:  
Outubro de 2015 a Junho de 2016 
 
Componentes:  
1. Contratação de Perito Externo 
2. Realização de Seminário Internacional 
3. Missão para Levantamento de Boas Práticas 
4. Publicação Eletrônica sobre “Renaturação de Cidades”   



 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS  

CHINA 

Cooperação	  Internacional	  em	  Tecnologia	  do	  Bambu	  

Aeroporto Madrid Barajas 



 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS  

CHINA 

Cooperação	  Internacional	  em	  Tecnologia	  do	  Bambu	  

Teatro de Wuxi, China 



 
Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social – SECIS 
Guilherme Wiedman – Analista em Ciência e Tecnologia 
guilherme.wiedman@mcti.gov.br  

CHINA 


