
 
 

 8o Workshop em Bioeconomia 
“Desenvolvimento de novas embalagens para alimentos e 
bebidas” 

09 e 10 de outubro de 2017 – Instituto de Tecnologia de Alimentos (ITAL) 
Centro de Tecnologia de Embalagem (CETEA) - Campinas, São Paulo - Brasil 
 
Os Objetivos - Discutir o futuro dos sistemas de embalagem no contexto da Bioeconomia, enfocando 

desafios, oportunidades e melhores estratégias para o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações 
para o setor de embalagens para alimentos e bebidas, por meio de uma atividade integrada entre 
instituições de pesquisa, academia e o setor privado. Os temas a serem abordados no encontro serão: 1) 
Materiais de fontes renováveis, 2) Embalagens ativas, inteligentes e interativas, 3) Embalagens de alta 
performance e 4) Garantia da segurança para contato com alimentos. 
 

Problemas & Oportunidades- São grandes e significativas as interfaces dos sistemas de embalagem 

para alimentos com a Bioeconomia. Por um lado, há um enorme potencial de inovação na produção de 
materiais de embalagem de fonte renovável (biopolímeros, aditivos e outros insumos e novos materiais 
obtidos a partir da celulose), ao mesmo tempo em que os sistemas de embalagem são fundamentais na 
conservação e redução de perdas de alimentos e bebidas, sendo item relevante para a eficácia do 
abastecimento da sociedade e para a redução do desperdício de alimentos, otimizando os custos 
econômicos e ambientais da sua produção.  
 

Público Alvo & Palestrantes Empresas públicas e privadas com foco em inovação e instituições de 

pesquisa e ensino envolvidas com o desenvolvimento de embalagens para alimentos e bebidas. 

 
Coordenadores do Workshop 
Eloísa Elena Corrêa Garcia (CETEA/ITAL), eloisa@ital.sp.gov.br 
Silvia Tondella Dantas (CETEA/ITAL), silviatd@ital.sp.gov.br 
Cristiane Lopes Oliveira (Nestlé Brasil), cristiane.oliveira@br.nestle.com 
 

A estratégia de desenvolvimento do Agropolo Campinas-Brasil 
A criação do Agropolo Campinas-Brasil está fundamentada no conceito da “inovação colaborativa” como 
uma nova estratégia para promover pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica de produtos e 
serviços, articulando os esforços dos Centros Geradores de Conhecimento e das Empresas Privadas, de 
modo a oferecer para a sociedade rápidos e seguros avanços no desenvolvimento de produtos e serviços. 
Esse Workshop é parte do Projeto de Políticas Públicas em Bioeconomia (PPPBio), conduzido pelo Agropolo 
e apoiado pela FAPESP, cujo objetivo é, através de uma série de workshops, produzir roadmaps das 
pesquisas necessárias para o desenvolvimento dos diferentes setores da bioeconomia, resultando em 
riqueza para a região e para o país. 
 

Maiores informações: 
http://www.agropolocampinasbrasil.org 
email: agropolocampinasbrasil@org.br 
Tel.: (19) 2137-0626 / 2137-0615 

 Campinas, São Paulo – Brasil - 04/09/2017 

 

mailto:eloisa@ital.sp.gov.br

