


O Parque Científico e Tecnológico do 
Vale do Taquari é um ambiente de 
inovação, de iniciativa da Univates e 
que conta com o apoio de entidades 
públicas e privadas. 

Conhecendo o Tecnovates



Oferece a pessoas e empresas nacionais 
e internacionais conhecimento e estrutura 
para Pesquisa, Desenvolvimento e 
Inovação (PD&I), principalmente nas 
áreas de tecnologia de alimentos, 
tecnologias ambientais e energéticas, 
tecnologias em saúde e bem-estar, tendo 
como suporte as tecnologias da 
informação, da automação, de mercado e 
da indústria criativa.



Contribui com empreendedores nas 
diferentes etapas de seu negócio, desde a 
ideação e validação, até tração e 
internacionalização dos empreendimentos.



Residentes do Tecnovates

Formatos das Parcerias

Associados Externos do 
Tecnovates

Parcerias em Projetos de 

Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I)

Negócios Incubados



Parcerias em Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (PD&I)

O foco do Tecnovates é a parceria das organizações privadas e públicas 
com a Universidade. Assim, por meio da pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, o Parque contribui com as empresas parceiras e residentes, 
com organizações privadas e públicas, no desenvolvimento de produtos, 
processos, modelagens e serviços inovadores.



Pesquisas em Tecnologias de Alimentos

No Centro Tecnológico de Pesquisa e Produção de Alimentos (CTPPA) 
são realizados projetos e pesquisas que contemplam todas as etapas da 
produção de alimentos, desde a análise de ingredientes e embalagens, 
até o desenvolvimento de novas formulações, determinação do tempo de 
prateleira e otimização de processos produtivos. 



Pesquisas em Tecnologias de Alimentos

No CTPPA são realizadas análises físico-químicas, térmicas, cromatográficas, 
microscópicas e microbiológicas em diferentes matrizes alimentícias. Os 
laboratórios contam com diversos equipamentos que permitem a 
transformação de alimentos, tais como liofilizadores, atomizador (spray-dryer), 
sistema de filtração e separação por membranas, estufas de secagem, 
câmaras climáticas com controle de temperatura e umidade, além das 
plantas-piloto para desenvolvimento de produtos lácteos, bebidas fermentadas, 
e alimentos em geral. A caracterização dos produtos é realizada no laboratório 
de Química de Alimentos, Microbiologia de Alimentos e na Central 
Instrumental. 





Pesquisas em Caracterizações Eletroquímicas

São realizadas pesquisas na área de eletroquímica, tanto no aperfeiçoamento 
e desenvolvimento de sensores quanto de metodologias de análises em 
diferentes materiais. Destacam-se também estudos de tratamentos via 
Processos Oxidativos Avançados - POAs (Radiação UV, Ozônio e 
Fotocatálise). 





Pesquisas em Acarologia

Realização de pesquisas que buscam o 
desenvolvimento de alternativas limpas para 
o controle de organismos que atingem o nível 
de dano econômico na produção de 
alimentos e na criação de animais. Além 
disso, desenvolve pesquisas vinculadas à 
saúde humana, avaliando a interação de 
ácaros de importância médica e 
microrganismos patogênicos, bem como 
avaliação de ambientes e formas de manejo 
visando à melhoria de processos e à 
proposição de processos alternativos.



Pesquisas em Botânica

Nesta área são desenvolvidos experimentos para a 
produção de mudas de plantas por meio de técnicas 
de propagação vegetativa (assexuada), 
especialmente culturas de tecidos, estaquia e novas 
formas de propagação, além da avaliação do 
crescimento. Dessa forma, garante a produção de 
mudas de qualidade e em grande quantidade, 
totalmente livres de doenças. Ademais, atua em 
estudos dos diferentes potenciais das plantas nativas: 
alimentício, medicinal, fototoxicidade para combate 
de plantas exóticas invasoras (daninhas).



Pesquisas em Tecnologias Ambientais e Energéticas

São realizadas pesquisas aplicadas à resolução de problemas ambientalmente 
ligados à produção e à transformação de alimentos. Desenvolvem-se neste 
âmbito pesquisas relacionadas a energias renováveis (solar, eólica e hidrogênio), 
cujo enfoque concentra-se em simulações-piloto da eficiência energética de 
placas fotovoltaicas, gerador eólico e desenvolvimento de tecnologias para 
geração de hidrogênio. Pesquisas visando desenvolver e aprimorar tecnologias 
mais limpas em tratamentos de efluentes também são contempladas.



Pesquisas em Tecnologias Ambientais e Energéticas

Na área de tratamento de efluentes são desenvolvidas pesquisas que 
contemplam tratamentos por membranas (osmose reversa, nano, ultra e 
microfiltração) em sistema-piloto, tratamentos biológicos aeróbios e anaeróbios 
(UASB), polimento de efluentes por wetlands construídos, bem como avaliações 
de recuperação e aproveitamento de subprodutos alimentares. 





Pesquisas em Biogás

O Centro de Pesquisa em Energias e Tecnologias Sustentáveis (CPETS) é 
composto por dois ambientes, o Laboratório CPETS e a Planta Piloto CPETS, 
onde se realizam P&D na área de energias e tecnologias sustentáveis com foco 
no biogás. 
Através da estrutura do Laboratório CPETS é possível avaliar em escala bancada 
diversas biomassas com potencial de uso em biodigestão anaeróbia, visando 
eficiência de conversão da matéria orgânica em biogás, já a Planta Piloto viabiliza 
avaliações em escala piloto da produção de biogás e o seu aproveitamento como 
energia elétrica, térmica e combustível veicular. Em campo, é possível visualizar e 
monitorar resultados com o Laboratório Móvel.





Pesquisas em Tecnologias em Saúde e Bem-Estar

O Tecnovates possui estrutura e conhecimento para prestar serviços e 
parcerias nas áreas da saúde e bem-estar. Conta com um Centro 
Instrumental com equipamentos com tecnologia de ponta para suporte e 
desenvolvimento de tecnologias nas referidas áreas. Realiza projetos e 
promove parcerias para o desenvolvimento de processos, produtos e 
serviços que contribuam para a melhoria da qualidade de vida.



Tecnologias da Informação, da Automação e da Indústria 

Criativa

Como tecnologias de suporte para as áreas prioritárias, as tecnologias da informação 
e da automação são viabilizadas e estimuladas por meio da estrutura com os acessos 
tecnológicos e as mentorias. Além disso, o Parque possui diversos parceiros e 
residentes que atuam na referida área e que contribuem com a PD&I.

Em se tratando da indústria criativa, o Parque possui um Laboratório de Tecnologia 
Criativa, que disponibiliza serviços: em  impressão 3D (colorida em pó cerâmico e em 
PLA com até duas cores); em corte e gravação a laser; de scanner 3D portátil com 
resolução de 0,05mm; modelagem de projetos em 3D; e moldagem em vacuum 
forming.





Market Hub

O Market Hub é um projeto do Tecnovates em parceria com a academia, 
pesquisadores, ERM (Escritório de Relações com o Mercado) da Univates 
e empresas parceiras do Parque, que visa conectar conhecimento e 
mercado. Oferece pesquisas de mercado, tendências, identificação de 
inícios de mercado, perspectivas de oportunidade de negócios e ciência 
aplicada ao marketing.



Interação com disciplinas/instituições/empresas

As empresas do Tecnovates têm a sua disposição interação com alunos de 
disciplinas da Univates, tanto da graduação como da pós graduação. Além 
disso, o Parque também produz a mediação com outras instituições públicas e 
privadas, que possuem interesse em comum com os negócios do ecossistema 
de inovação. 



Interação com disciplinas/instituições/empresas

A partir das diversas disciplinas 
dos mais variados cursos da 
Instituição, alunos desenvolvem 
projetos e propõem ações para as 
empresas parcerias do 
Tecnovates.



Interação Univates-Empresa
● Eventos, pesquisas, atividades de disciplinas dentro do Tecnovates, projetos de 

pesquisa e extensão, bolsas e estágios.

Interação com a comunidade
● Geração de empregos e renda, desenvolvimento de novos produtos e serviços 

que melhoram a vida das pessoas e contribuem com o crescimento regional, e 
eventos com participação do Tecnovates e/ou parceiros.

Programa Pro_Move Lajeado Acelera
● Promoção, apoio e qualificação de empreendedores por meio da aliança 

estratégica entre o Tecnovates e o governo municipal. Apresentar soluções e 
aplicar o conceito de cidades inteligentes com desenvolvimento econômico, 
inovação e tecnologia. 





Serviços oferecidos

● Laboratórios de Acarologia

● Centro de Biotransformação de 
Alimentos

● Laboratório de Caracterizações 
Eletroquímicas

● Laboratório de 
Desenvolvimento de Produtos 
Lácteos

● Food FabLab

● Gerenciamento de Resíduos e 
Energias Alternativas

● Laboratório Ambiental

● Laboratório Cervejeiro



Serviços oferecidos

● Central Instrumental

● Centro de Pesquisa em 
Energias e Tecnologias 
Sustentáveis (CPETS)

● Laboratórios de ensino da 
Univates

● Laboratório de Pesquisas em 
Botânica

● Laboratório de Tecnologia Criativa

● Microbiologia de Alimentos

● Química de Alimentos



Empresas parceiras em projetos de Pesquisa, 
Desenvolvimento e Inovação (PD&I)



Associações



O Tecnovates é mais que um 
facilitador e propulsor de 
negócios e inovação. 
As atividades geram 
mudanças que  contribuem 
com empresas, estudantes e 
a comunidade. 



Inovação Aberta
Na inovação aberta “é possível associar competências e esforços 
para a geração de inovações que não poderiam ser criadas, 
exclusivamente, dentro da organização”. (STAL et al, 2014, p.297). 
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O PROGRAMA

STARTUP LAB
INOVAÇÃO ABERTA

REGIÃO DOS VALES



Parceiros





OBJETIVO

Aproximar empresas interessadas em práticas de inovação aberta a 

startups, desenvolvendo soluções para os desafios das empresas, visando 

cocriar um ambiente colaborativo de inovação e promover o 

desenvolvimento regional.



POR QUE PARTICIPAR

EMPRESAS
• Inovação externa com soluções de startups;

• Desenvolvimento da cultura da Inovação na empresa;

• Fornecedores mais inovadores;

• Cultura empreendedora e ágil;

• Participar ativamente do ecossistema de inovação;

• Novas receitas e linhas de negócio.



POR QUE PARTICIPAR

STARTUPS

• Contato direto com potenciais clientes;

• Mais receitas;

• Independência de capital externo;

• Base de clientes escalável.



INVESTIMENTO

EMPRESAS

• Tempo e engajamento: O ciclo de cada 

rodada leva em torno de 90 dias. O 

envolvimento pressupõe 4 reuniões 

virtuais (ou presenciais, dependendo da 

disponibilidade da empresa), 

preenchimento de 4 formulários e a 

participação no dia do evento PitchDay.

STARTUPS

• Disponibilidade: Apresentação de um pitch 

para as empresas que demonstrarem interesse 

pela solução e desenvolvimento da solução 

através de uma POC (Proof Of Concept) 

mediante negociação comercial com as 

empresas.



METODOLOGIA



• Evento de lançamento com atores regionais;

• Identificação e seleção de empresas.

METODOLOGIA



• Definição de empresas-âncora;

• Reunião de alinhamento com as empresas;

• Treinamentos no método com as equipes designadas pelas empresas e definição do 

plano de ação.

METODOLOGIA



• Empresas definem  as temáticas e os desafios para este ciclo;

• Busca e seleção de startups com ofertas aderentes aos desafios propostos;

• Rodadas de negócios entre empresas e startups selecionadas (PitchDay).

METODOLOGIA



• Empresa seleciona startup com solução aderente, que deseja testá-la;

• Definição do plano de trabalho entre startup e empresa para o desenvolvimento da 

solução (Proof Of Concept, ou POC);

• Execução do plano de trabalho.

METODOLOGIA



• Empresas avaliam o processo e o plano de trabalho desenvolvido;

• Tomada de decisão por parte das empresas na continuidade do trabalho através da 

contratação da startup.

METODOLOGIA



• 5 Rodadas de desafios já realizadas no estado (Região dos Vales, Região Sul, Serra e 

Hortências, Metropolitana, Produção e Norte + Noroeste e Missões);

• + 30 Empresas participantes (Fruki, Mercur, Gota Limpa, Inovamate, Cometa, BI Machine, Sicredi, Cotriel, 

Santa Clara, Nutrire, Exatron, Transmaq, entre outras);

• + 60 Desafios lançados;

• + 90 Startups inscritas para os desafios (Alana AI, X4 Tecnologia, Performance Vegetal, Manfing, BTI 

Tecnologia, entre outras).

NÚMEROS DO PROGRAMA



• Seleção de empresas-âncora: até 15/05

• Capacitação das empresas na metodologia: até 31/05

• Apresentação dos desafios: até 17/06

• Seleção de startups: até 08/07

• Pitch das startups: até 22/07

• Acompanhamento: até outubro

PRÓXIMO CICLO



    OBRIGADA!

Alessandra Ströher
Gestora de Inovação e 

Tecnologia
alessandra-stroher@sict.rs.gov.

br
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