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POR QUE FAZER 
SEU PROJETO COM 
A EMBRAPII?

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
e Inovação Industrial – EMBRAPII 
em parceria com o Polo de 
Inovação do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Triângulo Mineiro – IFTM Campus 
Uberaba financia até 80% do 
valor de projetos de inovação 
tecnológica para agricultura, 
pecuária ou indústria de 
alimentos.

Além do financiamento de 
projetos, a EMBRAPII Soluções 
Agroalimentares oferece 
infraestrutura de campo, 
agroindústria, laboratórios e um 
corpo de pesquisadores doutores 
formados pelas principais 
universidades do Brasil e do 
mundo.

Em sua atuação nacional, nos 
últimos 8 anos*, a EMBRAPII já 
atendeu 861 empresas, 
realizando 1248 projetos, com 
valor global de mais de R$ 1,7
bilhão.

2*Dados até julho de 2021.



Infraestrutura

A EMBRAPII Soluções 
Agroalimentares compartilha 
com o Polo de Inovação do 
IFTM uma estrutura de campo 
com 474 ha (4.740.000m²).

Além de diversas áreas 
experimentais, o “Campus 
Fazenda” conta com 
agroindústria (laticínios, 
abatedouro e plantas de 
processamento de carnes e 
vegetais) e diversos 
laboratórios equipados.
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Oferecer soluções para agricultura, 
pecuária e para indústria de 
alimentos por meio de pesquisas 
aplicadas para o desenvolvimento 
de novos produtos e processos.

Nossa Missão



Áreas de atuação:
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Recipientes 
biodegradáveis  
para produção 
vegetal
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Tecnologias 
para manejo e 
nutrição 
animal
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Tecnologias de 
revestimentos para 
liberação controlada,  
polímeros e 
nanopartículas em 
fertilizantes de alta 
performance
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Inovações para 
aplicação de 
fertilizantes, 
bioestimulantes e  
defensivos em 
plantas
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Aplicação e 
desenvolvimento 
de tecnologias da 
informação para 
produção vegetal e 
pecuária
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Desenvolvimento de 
formulados bioativos  
para o controle de 
pragas e doenças de 
plantas
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Desenvolvimento 
de bioestimulantes 
para produção 
vegetal
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Tecnologias para 
tratamento de 
sementes e 
otimização dos 
sistemas de 
produção de mudas
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Produtos e processos 
para irrigação e uso 
racional da água

14



Tecnologias para 
diagnóstico, planejamento 
e gerenciamento de 
recursos naturais por 
meio do sensoriamento 
remoto e sistemas de 
informações geográficas
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Desenvolvimento  
de embalagens 
inteligente e/ou 
sustentáveis para  
alimentos
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Compostos 
bioativos 
aplicados na  
indústria de 
alimentos
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Tecnologias para a 
rastreabilidade, 
qualidade e 
segurança na cadeia 
agroalimentar

18



Desenvolvimento 
de novos produtos 
e processos na 
indústria de 
alimentos
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Processos e 
produtos para  
otimização da  
produção de 
bioenergia
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Tecnologias de 
tratamento de 
efluentes 
agroindustriais e  
biorremediação
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Tecnologias de 
otimização, 
reutilização, 
processamento e 
reciclagem de resíduos 
agroindustriais
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MODELO  EMBRAPII DE INVESTIMENTO



Vamos conversar?

poloembrapii@iftm.edu.br

Elaborado por Prof. Eduardo Jardel Veiga Gonçalves – IFTM Campus Uberaba
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