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“Ciência, tecnologia e inovação não se constituem um tema
popular. Desconhecido do grande público e ausente dos meios
de comunicação, seu enfrentamento, na Amazônia, envolve mais
esta dimensão desafiadora: a de sua vulgarização (no sentido positivo do termo), particularmente num contexto de baixa formação educacional e completa alienação da consciência social
sobre as tendências e os destinos do mundo, na presente contemporaneidade.
Apesar de todos os esforços institucionais das últimas décadas, o desafio amazônico está longe de ser vencido, na medida
em que se mantém o imenso fosso entre os potenciais de riqueza
presentes na privilegiada natureza regional e a capacidade científica instalada para o seu conhecimento. Muito ter-se-á de avançar, ainda, na próxima década, a começar pela formação de uma
nova mentalidade, de um imaginário em que educação e ciência
assumam a prioridade dos interesses.
A popularização da ciência, nesse contexto, torna-se uma
questão de geopolítica, de desenvolvimento sustentável, estratégia de primeira grandeza. Todos os esforços que empenhemos
nessa perspectiva será um passo primoroso em favor do futuro
de nossa região. A publicação “Ver-a-Ciência – Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará” emerge desse
pensamento.
O objetivo é criarmos um espaço para discussão e interlocução
entre os diversos agentes institucionais, públicos e privados, ligados à CT&I na região amazônica, em especial no Estado do Pará.
Do Ver-o-Peso – “laboratório” ao ar livre, onde cheiros e sabores paraenses se misturam – e da emergência de dar visibilidade às iniciativas ligadas ao conhecimento científico-tecnológico
em nosso Estado vêm a inspiração para o nome da Revista. A
ideia é que a CT&I produzidas no Estado do Pará, tal qual nossa
rica cultura, possam ser popularizadas e reconhecidas regional e
nacionalmente.
Este é o espírito que move a presente iniciativa. A Ciência,
com todos os hífens, será o Peso do Pará e da Amazônia no século que se inicia.

Boa leitura!

Alex Fiúza de Mello

Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação”
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Saiba como o Brasil
protege suas criações
intelectuais e como
o Pará está inserido
neste cenário
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Por Raphael Freire

T

odos os dias, nos deparamos com inúmeras tecnologias e produtos de diferentes tipos. Músicas,
software, livros, filmes... Essas e outras obras são
frutos da inteligência do homem e podem estar protegidas pela Propriedade Intelectual (PI),
um sistema com o objetivo de valorizar e regulamentar as
criações a fim de garantir direitos aos seus autores em caso
de uso não autorizado para fins comerciais, científicos e
artísticos.
No Brasil, a Propriedade Intelectual abrange duas
grandes áreas: a Propriedade Industrial - que inclui patentes, marcas, desenho industrial, indicações geográficas e proteção de cultivares - e o Direito Autoral, que diz
respeito às obras literárias e artísticas, aos programas de
computador e aos domínios na internet. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o órgão federal responsável pela concessão de patentes, registros de
marcas e outros mecanismos de proteção à propriedade
intelectual no Brasil.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Patente

Pesquisas para desenvolver algo inovador geralmente
necessitam de grandes investimentos. Patentear uma invenção significa justificar esses investimentos e assegurar
aos seus inventores o direito à propriedade do invento,
além de garantir proteção no caso de cópia, uso e venda
indevida. Dessa forma, a patente é um valioso e indispensável instrumento de segurança às invenções e criações
em nível nacional e internacional.
Ao conquistar a concessão de uma patente, o inventor se obriga a revelar detalhadamente todo o conteúdo
técnico da obra protegida pela patente para que nenhum
outro fabricante imite o seu processo de produção. Então, patentear um produto ou uma invenção é sempre um
bom negócio?
Quando o assunto é patente, cada caso é um caso. Um
exemplo clássico é o da Coca-Cola, que possui um dos
maiores segredos industriais do mundo. Ninguém sabe a
fórmula do refrigerante, pois o produto nunca foi patenteado. Se os donos da companhia tivessem investido na
patente, a composição do refrigerante deveria ser obrigatoriamente publicada. A questão é que após o período de
validade, a patente expira e qualquer um pode fabricar o
produto. Assim, é estratégico fazer uma pesquisa de mercado para avaliar se é vantajoso patentear a invenção.
Para resguardar os direitos sob seu invento, por exemplo, pesquisadores da Universidade Federal do Pará
(UFPA) optaram por depositar o pedido de concessão de
patente da Despolpadeira vertical contínua para frutos
do açaizeiro. O equipamento é todo em aço inoxidável
e tem como função contribuir no processo de despolpamento do açaí. “As máquinas convencionais de bater açaí
precisam ser lavadas sempre que recebem mais caroços
da fruta, demandando grande tempo dos comerciantes. A
despolpadeira contínua dispensa esse trabalho mantendo
a higiene do processo”, explica Hervé Rogez, um dos autores da tecnologia.
Se a patente gera polêmicas, é consenso que uma marca pode contribuir muito para a consolidação de uma boa
imagem de determinado produto, serviço ou empresa.
Uma simples palavra ou imagem e até mesmo um rabisco

A marca é o maior
tesouro de uma
empresa. Ela traduz
conceitos e valores”
Fátima Chamma
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podem ser importantes representações simbólicas. Uma
das grandes conquistas de uma empresa é quando sua
marca é reconhecida de modo imediato pelos consumidores. Isso significa que a marca foi eficaz e conseguiu
atribuir personalidade ao que está representando.
Fátima Chamma é uma empreendedora que optou por
registrar a marca da sua empresa no INPI desde 1997 e
não se arrepende da decisão. “Registrar uma marca é um
investimento. Se uma empresa muda de marca constantemente, ela não vai possuir identidade e, dificilmente, vai
conquistar credibilidade junto aos seus consumidores”,
reconhece a empresária. A marca investe em produtos
de beleza, higiene e perfumaria produzidos no estado e
comercializados nos mercados nacional e internacional.

20
Projeto da
Despolpadeira
vertical contínua
para frutos do
açaizeiro.
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Indicação Geográfica

O caule da palmeira do miriti é a matéria-prima para os artesãos
de Abaetetuba (PA) confeccionarem brinquedos, barcos e animais.

Fotos
: Alex
andre

Mora

es

Ao visitar a Ilha do Marajó, no sudeste paraense, é indispensável conhecer o gosto do queijo produzido em Soure,
Salvaterra e Cachoeira do Arari. A utilização do leite de búfala para produção do queijo é feita há mais de 200 anos. O
queijo do Marajó é produzido de maneira artesanal e depois
de enformados em recipientes de madeira ou plástico, ficam
estocados por 28 dias antes de serem consumidos e comercializados.
O Queijo do Marajó é um exemplo de possível Indicação Geográfica (IG). Esse tipo de propriedade industrial visa
distinguir a origem de um produto ou serviço, conferindo
identidade própria a ele, pois o nome geográfico estabelece
uma ligação entre as suas características e a sua procedência.
Dessa forma, a indicação geográfica atribui certa reputação
e uma identidade própria ao produto ou serviço atribuindo
distinção em relação aos demais produtos de igual natureza
disponíveis no mercado, tornando-os mais valiosos.
A presença do selo de indicação geográfica é uma garantia ao consumidor de que o produto é genuíno, cuja especificidade se deve à sua origem. O Queijo do Marajó ainda não
possui o título de indicação geográfica, diferente do Queijo
Minas Artesanal, que conquistou a certificação em 2011 e
teve um aumento considerável na sua comercialização.

Em torno de 100 a 120 famílias da
Ilha do Marajó são produtoras do
queijo típico do arquipélago

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Fotos: Alexandre Moraes

O pedido de certificação do artesanato de miriti como Indicação Geográfica será encaminhado ao INPI

No caso do queijo do Marajó, foi montado um grupo de
trabalho com produtores locais, poder público, entidades de
pesquisa e extensão, além de representantes da sociedade
civil para dar continuidade ao processo de obtenção de denominação de origem. “A indicação geográfica vai conferir
qualidade e confiança ao Queijo do Marajó. Vai ser uma forma de mostrarmos que esse produto é fabricado de acordo
com as normas sanitárias, além de preservar a questão cultural da região”, assegura Lúcia Gouvêa, tecnóloga de alimentos da Secretaria municipal de Desenvolvimento Econômico
e Produção de Soure (Semdep).
Assim como o queijo do Marajó, o artesanato de miriti,
típico do município de Abaetetuba, também tem potencial
de certificação para indicação geográfica. Conhecido como
“isopor da Amazônia”, o miriti é a matéria-prima para confecção de variadas obras de arte, que encantam crianças e
adultos, principalmente no mês de outubro, durante o Círio
de Nazaré. Atualmente, os estudos para viabilizar o processo de obtenção do selo de procedência para o artesanato de
miriti já foram realizados. A próxima fase será encaminhar
o pedido ao INPI.
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33%
Feito com leite não
pasteurizado, o queijo
do Marajó tem mais
sabor e é mais saudável,
com 33% menos
colesterol do que outros
queijos

Rafael R. Daltro
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Além do Queijo do
Marajó e do Artesanato
de Miriti, a Cerâmica
Marajoara também
pode receber o título de
Indicação Geográfica

Proteger nossas Indicações
Geográficas é proteger nossa
história, tradição e biodiversidade,
além de garantir a manutenção da
produção destes produtos”.
Catálogo de Indicações Geográficas Brasileiras – Sebrae, 2011
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Direito Autoral

Muitos acreditam que o direito autoral protege apenas
músicas, entretanto, obras literárias, artísticas, fotográficas,
cinematográficas e programas de computador (software)
também estão resguardados pela Lei do Direito Autoral.
Apesar do registro não ser obrigatório, as vantagens são muitas para o autor de uma obra registrada. Além do direito
em obter os créditos por sua criação, o criador de uma obra
protegida não terá sua obra alterada sem autorização prévia
e será remunerado por terceiros que queiram utilizar a obra
produzida.
Todos esses benefícios não foram aproveitados por uma
das lendas do carimbó de raiz do Estado do Pará, Mestre Verequete. Durante muito tempo, o cantor e compositor não
foi detentor dos direitos autorais de suas canções e, muitas
vezes, foi obrigado a pagar para cantar suas próprias músicas. Somente nos últimos anos de vida, Verequete recebeu
esses direitos.
A Lei do Direito Autoral permite a reprodução de pequenos trechos da obra, para uso exclusivo de quem copia e sem
fins lucrativos. O resto é crime passível de punição prevista
na Lei. O prazo de vigência de proteção de uma obra é de 70
anos depois da morte do autor ou do último autor, em caso
de co-autoria. Após esse período, a obra entra em domínio
público, com reprodução livre e gratuita.
Com um acervo de mais de 123 mil obras, o Portal Domínio Público (http://www.dominiopublico.gov.br) oferece
acesso de graça a obras literárias, artísticas e científicas (na
forma de textos, sons, imagens e vídeos), já em domínio público, como a obra completa do poeta Machado de Assis.

Na contramão
Apesar de ser crime, a venda de CD’s e DVD’s piratas é
comum em todo Brasil. No Pará, não é diferente. São inúmeras as bancas de camelôs espalhadas pela cidade vendendo cópias não autorizadas de obras artísticas. Com a
pirataria, os detentores dos direitos autorais dessas obras
são os que mais perdem, pois deixam de ganhar o percentual sobre a venda de exemplares da sua obra.
Mas há quem lance mão dos seus direitos como autor
e contrarie todo o sistema de direitos autorais. Com uso
caseiro da tecnologia para a criação de conteúdos musicais, os artistas e produtores do Tecnobrega, movimento
musical e mercadológico nascido e criado no Pará, descobriram outros modos de se fazer, vender e consumir
música.
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A INDÚSTRIA DO TECNOBREGA
1) os artistas gravam em estúdios – próprios ou de terceiros;
2) as melhores produções são levadas a reprodutores de larga
escala e a camelôs;
3) ambulantes vendem os CD’s a preços compatíveis com a
realidade local e os divulgam;
4) DJ’s tocam nas festas;
5) artistas são contratados para shows;
6) nos shows, CD’s e DVD’s gravados são vendidos, com capa
original e material gráfico;
7) bandas, músicas e aparelhagens fazem sucesso
e realimentam o ciclo.
Fonte: Tecnobrega: o Pará reinventando o
negócio da música.
Ronaldo Lemos e Oona Castro. 2007
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O modelo de negócio foi batizado de open business,
derivado do conceito de open software ou software livre,
e rompe com a maneira tradicional de ganhar dinheiro,
pois envolvem a criação e a disseminação de obras artísticas e intelectuais em regimes flexíveis ou livres de
gestão de direitos autorais. Imagine um artista ou uma
banda que distribui seus CD’s para os camelôs copiarem
e venderem, mas que não lucra diretamente com a venda
das suas músicas. Dá pra imaginar? Parece loucura, mas
é assim que funciona a divulgação do ritmo Tecnobrega.
De acordo com o livro “Tecnobrega: o Pará reinventando o negócio da música”, de autoria de Ronaldo Lemos e Oona Castro, no modelo de negócio desenvolvido
pelo tecnobrega “a propriedade intelectual não é um fator
relevante para sustentabilidade dos negócios”, dessa forma, a fonte de renda independe dos direitos autorais. Mas
como isso é possível? O livro explica o funcionamento
dessa dinâmica ao resumir o ciclo do mercado do Tecnobrega:
Em 2006, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou
na região metropolitana de Belém, um estudo denominado “Open Business Models – Latin America”, que buscou

compreender o funcionamento desse modelo de negócio distinto da maioria de outros mercados musicais. A
pesquisa verificou que 88% desses artistas nunca tiveram
contrato com uma gravadora; 51% deles estimulam as
vendas de seus CD’s pelos camelôs e 59% acham positiva
a distribuição informal. Nesse mercado, cada CD é vendido por R$7,50 e cada DVD por R$10,00. O mercado de
festas de aparelhagem fatura mensalmente R$3 milhões,
enquanto que bandas e cantores levam R$3,3 milhões
mensais.
Ainda segundo o estudo, cogita-se que haja cerca
de 860 vendedores ambulantes trabalhando com CDs e
DVDs que faturam, em média, R$ 1,74 milhões por mês.
Estima-se que as aparelhagens e as bandas de Tecnobrega realizem cerca de 3.164 festas e 849 shows por mês
na região metropolitana da cidade. A atividade emprega
4.053 pessoas, sem contar com serviços periféricos como
os serviços de bar, segurança das festas e bilheteria.
O negócio dá dinheiro. Aliado a festas e shows ao vivo
com um público fiel, o movimento musical paraense descobriu uma receita de sucesso que dispensa a intermediação das gravadoras.

A PIRATARIA NO BRASIL
 A cada 10 CD’s ou DVD’s vendidos no país, 6 são piratas
 O Brasil perde 2 milhões de empregos formais com a
pirataria.

 A pirataria movimenta cerca de US$ 520 bilhões ao
ano em todo o mundo, mais que o narcotráfico, que leva
US$ 380 bilhões.

 Em 2009, o orçamento para a área da educação foi de
R$ 35 bilhões. No mesmo ano, os gastos com a pirataria
consumiram R$ 30 bilhões.
Fonte: Correio Brasiliense
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A Propriedade Intelectual no Pará

A participação do Estado do Pará no sistema de Propriedade Intelectual ainda é bastante incipiente, quase invisível.
Para termos uma ideia, com base nos dados oficiais do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), em 2010,
o Pará realizou somente 17 pedidos de concessão de patentes (registrados na representação do INPI/PA), contra 5.992
pedidos de São Paulo, 504 de Santa Catarina, 77 de Goiás e 53 pedidos de Pernambuco, no mesmo ano. A Região Norte ocupa a última posição no ranking de pedidos de concessão patentes com 53 pedidos, ficando abaixo das regiões
Sudeste (25.654), Sul (1.984), Nordeste (344) e Centro-Oeste mais o Distrito Federal (209).

A Região Norte ocupa a última posição no ranking de pedidos de concessão patentes
com 53 pedidos. Em 2010, o Pará realizou somente 17 pedidos de concessão de patentes
(registrados na representação do INPI/PA), contra 5.992 pedidos de São Paulo, 504 de
Santa Catarina, 77 de Goiás e 53 pedidos de Pernambuco, no mesmo ano.
Em 2011, foram depositados no INPI pouco mais
de 125 mil pedidos de registro de marcas de todo Brasil. Desse montante, somente 618 depósitos foram feitos
pelo Estado do Pará, o que equivale a quase 0,5% do total.
Nos últimos cinco anos, foram depositados 41 pedidos de
registro de indicação geográfica, e destes, 12 foram concedidos. De acordo com o INPI, o Pará ainda não possui
nenhum registro de indicação geográfica.
Em 2010, o INPI divulgou os 50 principais titulares de
pedidos de patente depositados no Brasil, no período de
1999 a 2008. Na lista, estão 12 universidades. Nenhuma
é da Região Norte, que abriga somente 1% das patentes
acadêmicas brasileiras, enquanto 79,5% pertencem a universidades da Região Sudeste.

Ação Integrada
Os números da Propriedade Intelectual no Pará são
escassos e alertam para necessidade de investimentos de
todos os atores estratégicos envolvidos na área. Diversas
instituições paraenses se uniram para reverter esse preocupante quadro. Desde 2006, os Núcleos de Inovação
Tecnológica (NIT’s) de sete Instituições de Ensino e Pesquisa da Amazônia Oriental compõem a “Rede Namor”,
que vem buscando introduzir e desenvolver a cultura da
proteção da PI, da biodiversidade e dos conhecimentos
tradicionais na região.
O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) é o responsável por coordenar a Rede e tem orientado as instituições
integrantes no desenvolvimento dos seus NIT’s, além de
incentivar a troca de conhecimento por meio da realização de treinamentos, cursos e eventos regionais na área
de tecnologia e inovação. Também fazem parte da Rede

16

Namor, a Universidade Federal do Pará (UFPA), a Universidade do Estado do Pará (UEPA), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Universidade
Federal Rural da Amazônia (UFRA), o Centro de Ensino
Superior do Pará (Cesupa) e o Instituto Federal do Pará
(IFPA), além de instituições do Amapá e do Tocantins.
O Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), também vem
desenvolvendo ações que visam à disseminação da cultura
da PI no intuito de estimular empreendedorismo, a inovação e o uso estratégico desse sistema para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológico do Estado.
"A economia do futuro é aquela que estará baseada na
produção do conhecimento e da inovação. Construir e
garantir um padrão de institucionalidade legal, científica
e tecnológica para tal é um dos principais e mais estratégicos desafios para qualquer sociedade contemporânea.
O Governo do Pará já iniciou um trabalho neste sentido
e, muito em breve, teremos dado um salto na direção da
constituição das condições institucionais mínimas e indispensáveis para o avanço dos negócios que terão por
base os investimentos em pesquisa e desenvolvimento",
declara Alex Fiúza de Mello, secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará.
No Pará, as empresas investem pouco em Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D) e, raramente, utilizam a PI
como forma de proteção de suas invenções. Para reverter
essa situação, a Secti e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) firmaram um acordo de cooperação
técnica para ofertar o “Curso Básico de Capacitação em
Propriedade Intelectual”, modalidade à distância, ministrado por técnicos do INPI. A capacitação é voltada
a professores, pesquisadores, empresários de micro, pe-
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quenas e médias empresas inovadoras do Estado do Pará
e demais profissionais ligados a Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&I).
O curso básico integra o ciclo de capacitação em PI,
que prevê, ainda, a realização dos módulos Intermediário
e Avançado, de 40 e 32 horas, respectivamente, ambos na
modalidade presencial. Até 2013, a Secti e o INPI promoverão outros treinamentos com temas sobre patente,
proteção do software e transferência de tecnologia. Além
disso, o acordo prevê, ainda, a realização de palestras,
workshops e/ou reuniões temáticas durante eventos organizados pela Secretaria.
Uma das dificuldades para se iniciar o pedido de concessão de patente é a falta de conhecimentos para a elaboração do relatório descritivo da patente. Na tentativa
de solucionar essa barreira, a Secti promoverá o “Curso
de Redação de Patentes” para capacitar profissionais das
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) a produzirem
a redação de pedido de patente para protegerem os resultados das suas pesquisas, Ao todo, serão ofertados dois
cursos este ano, um em Belém e outro em Santarém, na
área de Biotecnologia.
Essas e outras ações visam incentivar atores estratégicos, como academia e setor produtivo, a produzir novas
tecnologias para atender demandas regionais e globais.
“O objetivo é que o conhecimento não fique na “gaveta”
da academia, mas que seja licenciado/transferido para as
empresas, preferencialmente as regionais, estimulando a
prática de aquisição de tecnologia. Com isso, as empresas
se tornam mais competitivas, trabalhando com tecnologia inovadora, revertendo em melhores resultados econômicos, geração de emprego e renda para região”, destaca Magáli Coelho.

Folders elaborados pela Secti com informações sobre
solicitação de registros e concessões
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ARTIGO

Fatores sustentáveis do
desenvolvimento das cadeias
produtivas de base agrária na
Amazônia
Antonio Cordeiro de Santana possui graduação em Agronomia pela Universidade Federal do Ceará (1983), mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará (1987) e doutorado em Economia Aplicada pela Universidade Federal de Viçosa
(1993). Foi agraciado com o prêmio Edson Potsch Magalhães de melhor tese de doutorado em 1994, com o prêmio Rui Miller
Paiva de melhor artigo publicado na Revista de Economia e Sociologia Rural em 2005, o título honorífico de Honra ao Mérito
pelos relevantes serviços prestados ao agronegócio do Estado do Pará em 2001 e o certificado de Honra ao Mérito pela significativa produção científica e mérito acadêmico em 2009. Atualmente é professor Associado III da Universidade Federal Rural da
Amazônia, pesquisador de produtividade do CNPq e orientador de pós-graduação.

Antônio Cordeiro de Santana

A

Amazônia configura-se como a região brasileira
que oferece grandes oportunidades de negócios
sustentáveis, função da dotação de recursos naturais estratégicos e de qualidade (terra, floresta, fauna, flora, clima, água e minerais) e da localização em relação
aos mercados. Por outro lado, depara-se com limitações de
mão de obra qualificada, tecnologia apropriada, infraestrutura de produção, funcionalidade do arranjo institucional,
disponibilidade de pesquisas aplicadas, serviços de informação e assistência técnica, presença de empreendedores e
adequação do crédito.
Esta incompatibilidade entre a dotação de recursos
naturais e os demais fatores do crescimento conduziu a
uma produtividade total de fatores subótima e um forte
impacto socioambiental negativo. A reversão desta insustentável trajetória agrária de crescimento regional deve
começar com a utilização das áreas de terras em que foi
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retirada da floresta nativa total, ou parcial, para a implantação de atividades agropecuárias e florestais, assim
como pelo extrativismo de aniquilamento dos recursos
naturais.
Assim, para atender ao escopo deste artigo, apontam-se
as diretrizes para a utilização produtiva e sustentável dos fatores que constituem a espinha dorsal de um novo modelo
de desenvolvimento socioeconômico e ambiental, alimentado endogenamente a partir dos locais e, na sequência, destacam-se algumas alternativas de produção agrária de baixo
carbono, inclusão social e retorno econômico positivo.
Entre os fatores, destacam-se recursos naturais, capital humano e tecnologia, que são os três considerados
como estruturantes dessa nova trajetória de crescimento
econômico, social e ambiental a partir dos territórios. O
foco da análise é o desenvolvimento de base agrária da
Amazônia.
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Recursos naturais

A dotação dos recursos naturais e, especificamente,
para o desenvolvimento regional a partir das cadeias produtivas de base agrárias, destaca-se a terra e sua propriedade legal para os empreendedores.
A terra da Amazônia, na trajetória recente de avanço da fronteira por meio da expansão pecuária, florestal
e dos grãos, apresenta a vantagem comparativa de preço,
em relação às demais regiões produtivas do Brasil, em
que a terra tornou-se muito escassa para as atividades rurais. O preço médio das terras agrícolas na região Norte,
em 2011, foi de R$ 1.774,00/ha e, no Brasil, alcançou R$
5.725,00/ha, o que se traduz numa grande vantagem comparativa de custo da Amazônia, mesmo sem incorporar o
diferencial no custo da logística de distribuição da produção para o mercado internacional.
Ao passo dessa vantagem comparativa natural, geralmente, argumentam-se que os solos da Amazônia são
pobres e, para torná-los produtivos, os custos corroem a
vantagem comparativa de sua abundância e preço baixo.
Acontece que este argumento não é tecnicamente sustentável, em função do desempenho das atividades desenvolvidas na região. Como exemplo, pode-se considerar a
produtividade média de três produtos importantes como
elementos de comparação, considerando sistemas de produção similares: mandioca (14,48 t/ha), coco-da-baía
(10,71 frutos/ha) e soja (2,94 t/ha) na região Norte; mandioca (13,73 t/ha), coco-da-baía (6,82 frutos/ha) e soja
(2,93 t/ha) no Brasil.
A mandioca é um produto da agricultura familiar na
Amazônia e no Brasil. Aqui, não se utiliza insumos modernos na sua produção e, apenas com a fertilidade natural da terra, consegue-se produzir mais do que na média
do Brasil.
O coco-da-baía cultivado no Pará, apresenta uma produtividade substancialmente maior do que a média brasileira, com menos insumos do que o utilizado em outras
regiões do Brasil.
Por último, a soja cultivada na região Norte, considerada a principal commodity de exportação do Brasil,
apresenta uma produtividade pelo menos igual à média
brasileira.
Portanto, as terras da Amazônia apresentam boas
condições edáficas e, combinadas com as condições
climáticas favoráveis ao desenvolvimento da produção
agropecuária e florestal, torna-se a principal fonte de
vantagem competitiva da produção regional. Atualmente, as terras serem destinadas à produção já foram antropizadas, bastando sua regularização fundiária e ajustes
à legislação ambiental para integrarem à produção. Este

é um elemento fundamental para a dinâmica do crescimento socioeconômico e ambiental local, porém, a consolidação dos direitos de propriedade, necessitam do desempenho das instituições ligadas direta e indiretamente
ao tema.
Recentemente, Santana (2012) revelou que os preços
das terras antropizadas e de matas nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins, além dos fatores vinculados à
fertilidade do solo, relevo, localização em relação à infraestrutura logística e aos mercados, demanda por parte
das atividades de alta rentabilidade e a disponibilidade de
crédito, recebeu o maior impacto do desmatamento e do
avanço das ações da legislação ambiental.
Assim, a incorporação de áreas antropizadas ao processo produtivo, como elemento de controle de novos
desmatamentos, depende da regularização fundiária, mecanismos de ajustes para atender aos requisitos da legislação ambiental e da disponibilidade de crédito, uma vez
que a grande maioria dos estabelecimentos estão descapitalizados. Ou seja, os sistemas de produção atuais não
geram retornos suficientes para manter a produtividade
da terra e do trabalho em bases sustentáveis.

Capital humano
Na Amazônia, pesquisa de Santana (2012), envolvendo os estabelecimentos que receberam crédito de todos os
setores da economia, informa que o trabalho informal foi
de 40%, e na agropecuária foi de 51%. Este resultado pode
ser considerado como um avanço, uma vez que, pelo menos nestes estabelecimentos, não foi detectado trabalho
escravo. Por outro lado, com relação ao nível de instrução
da mão de obra ocupada, cerca de 85% tem até o nível médio completo, dos quais 25% ainda não completou o nível
fundamental. Estes resultados são críticos, pois não basta
a dotação do estoque de mão de obra para tornar uma
trajetória de crescimento dinâmica e sustentável, uma vez
que o baixo nível de educação formal e de instrução torna
o sistema de produção menos competitivo. Por outro lado,
é a mão de obra qualificada que permite definir curvas de
aprendizado mais eficientes e contribuir para aumentar a
produtividade do trabalho, que o principal elemento do
crescimento sustentado.
Na Amazônia, portanto, há um vazio no que tange à
mão de obra qualificada, em todos os elos das cadeias produtivas de base agrária, que exige maior nível de conhecimento, o que configura uma barreira de difícil transposição ao desenvolvimento intersetorial local e sustentável, a
curto e médio prazos. Neste aspecto, a deficiência de capital humano limita a utilização de tecnologias apropria-
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Tecnologia apropriada
A tecnologia é o elemento mágico dos ganhos de competitividade empresarial e, na Amazônia, o desenvolvimento de tecnologia apropriada encontra um espectro
amplo que favorece, naturalmente, os sistemas de produção e produtos locais. O termo tecnologia apropriada
leva em conta a incorporação de elementos peculiares de
inclusão social e mitigação de impactos ambientais, em
todas as etapas do desenvolvimento, difusão e incorporação das tecnologias novas e/ou adaptadas para os sistemas de produção. Em que pese este atributo natural
dos sistemas de produção da Amazônia, uma barreira
adicional é criada por falta de pesquisadores especializados nesta área de conhecimento, baixo investimento em
pesquisa aplicada.
Do investimento utilizado no financiamento de pesquisa, em grande parte, os resultados não conseguem
gerar um conhecimento capaz de induzir mudanças tecnológicas no processo, produto e na gestão das cadeias
produtivas de base agrária. Ou seja, a maior parte da pesquisa financiada pelo Estado não gera resultado aplicável.
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das e a formação de capital social, que são essenciais ao
desenvolvimento local.
No âmbito do capital social, destaque-se a limitada
ação da assistência técnica pública na região Norte, destinada a atender as atividades agropecuárias (SANTANA,
2012), uma vez que os empreendedores não a identifica
como tal, e sim, como funcionários de bancos ou como
consultores particulares.
Com relação à organização social, tem-se um grande número de diversas formas de organizações, porém
o reconhecimento de suas ações por parte dos seus integrantes, com relação à definição de seus objetivos, acesso
a crédito, utilização de tecnologia, compartilhamento de
investimento no treinamento de mão de obra, venda de
produtos e compra de insumos e de serviços em conjunto.
Tais ações, em mais de 45%, foram consideradas de efeito nulo e apenas 22% consideraram de alta importância
(SANTANA, 2005; 2012). Estes resultados são de crucial
importância no momento da construção da governança
das cadeias produtivas, envolvendo a integração entre
produtores e demais agentes da cadeia.

Reflorestamento com Eucalipto.

Considera-se a produção agropecuária e florestal
em função dos recursos naturais, capital humano e tecnologia, tendo em vista as propriedades definidas acima, como alternativa ao modelo tradicional em uso na
Amazônia e, especificamente, no estado do Pará. As áreas de terras antropizadas na Amazônia, em torno de 74
milhões de hectares, constituem o estoque de áreas com
aptidão edafoclimáticas para a produção agropecuária e
florestal, capaz de fazer a diferença nesse novo modelo de
crescimento de baixo carbono, inclusão social e retorno
econômico, que se ancora na utilização destas terras com
a superação das barreiras apresentadas no que tange aos
recursos naturais, qualificação da mão de obra e uso de
tecnologia apropriada.
As áreas alteradas podem abrigar a produção de grãos,
pecuária, reflorestamento e sistemas combinados, obedecendo às exigências das áreas de Reserva Legal (RL) e
Áreas de Preservação Permanente (APP), com o padrão de
qualidade, agregação de valor e diferenciação de produtos,
em escala adequada às demandas dos mercados local, nacional e internacional.
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Produção de grãos

Produção pecuária

No sistema de produção sustentável de grãos, adota-se
o plantio direto da soja, milho, arroz e feijão. Estudo de
Oliveira e Santana (2012) mostra que, nos polos produtores de soja do Pará, Maranhão, Tocantins e Mato Grosso,
na Amazônia Legal, a tecnologia de plantio direto apresentou retorno econômico positivo ao longo dos últimos
10 anos, enquanto que as demais tecnologias de altos insumos, na maior parte dos anos, apresentou retorno negativo, tornando a atividade fortemente instável nos aspectos
socioeconômicos e ambientais. O sistema de plantio direto
atende aos princípios de sustentabilidade, dado que não
revolve o solo, mantém a cobertura do solo, adota a rotação de culturas e aumenta a produtividade da terra.
Nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins, conforme
Santana (2011), a escala mínima na produção de soja gira
em torno de 500 ha de área total do estabelecimento rural, o
que se traduz em área efetiva de 100 ha no bioma amazônico
e de 325 ha no bioma cerrado. Observa-se que há espaço
para empreendedores de diversos portes, indo da produção
familiar organizada até a produção comercial. Este sistema
de plantio direto, embora em expansão da agricultura comercial do Maranhão e Tocantins, no estado do Pará, ainda
é insignificante a utilização do plantio direto. A versatilidade desse sistema permite recuperar áreas de pastagens degradadas e diversificar as atividades nos estabelecimentos
tradicionais de pecuária, o que contribui para aumentar a
produtividade da terra e do trabalho, a curto e médio prazos. Neste caso, a inserção dos pequenos agricultores nesta
cadeia produtiva exige uma alteração no perfil da assistência
técnica e extensão rural, mediante a incorporação dos profissionais de agronomia no mercado de trabalho.
Especificamente no estado do Pará, este sistema pode
alcançar uma área de 500 mil ha, com ocupação direta de
2.000 pessoas (um emprego para cada 250 ha), apenas no
elo de produção da cadeia de grãos. A cadeia de arroz, inicia-se na ilha do Marajó, em escala comercial. Estima-se a
consolidação de uma área produtiva de 300 mil ha a médio
prazo, o que significaria uma produção suficiente para abastecer o mercado nacional por dois meses. Nesta área, cria-se
oportunidade para 2.500 empregos diretos para os trabalhos
manuais (um emprego para cada 120 ha), fora cerca de 800
empregos em nível técnico somente no elo de produção da
cadeia. A estruturação desta cadeia, exótica para o bioma local, necessita de tecnologia apropriada, com urgência, para
evitar grandes impactos socioambientais.
A viabilização deste sistema de produção contribui
para aumentar a produtividade do trabalho e melhorar
o padrão de vida das pessoas vinculadas a este segmento
produtivo, relativamente aos demais setores da economia,
o que diminui a taxa de migração da população rural.

No sistema de pecuária, considerado o sistema tradicional praticado em ambos os biomas e que apresenta rentabilidade, embora pequena, incluindo os sistemas adotados, indo do manejo extensivo tradicional das pastagens
ao manejo empresarial, com utilização de alta tecnologia
de reprodução, pode-se recomendar o sistema de pastoreio
rotacionado com grãos e/ou com reflorestamento, para recuperar as áreas degradadas e aumentar a capacidade de
suporte das pastagens. Atualmente, as áreas de pastagens
degradadas nos polos com aptidão para reflorestamento
e grãos, a pecuária está sendo impactada fortemente por
estas atividades, por apresentar maior retorno econômico.
Em 2006, conforme dados do Censo Agropecuário, a
área de pastagens cultivadas na região Norte foi de 20,56
milhões de ha. O estado do Pará abrigava uma área de 9,04
milhões de ha, sendo que mais de 50% em processo de degradação. A recuperação destas áreas com os sistemas alternativos de produção de grãos e florestamento, é possível
manter a mesma produção em 60% da área (5,4 milhões de
ha) e os 40% restantes (2,0 milhões de ha) devem ser ocupados com os sistemas de grãos, reflorestamento, sistemas
agroflorestais e silvipastoris. A utilização sistêmica destas
áreas de pastagens, considerando a integração lavoura com
pecuária, além de elevar o faturamento bruto e reduzir o
risco de mercado das atividades, pelos ganhos de produtividade da terra e do trabalho, permite-se elevar o padrão
de vida das pessoas de forma sustentável.
A pecuária, dentre os sistemas de uso da terra na Amazônia, apresenta maior déficit em relação à legislação ambiental. Santana (2012), em pesquisa considerando apenas
os estabelecimentos que receberam crédito do FNO na
região Norte, mostra que 60% dos estabelecimentos estão
em desacordo com a legislação ambiental, no que tange às
áreas de RL, APP e direitos legais de posse e uso das terras. Isto requer tratamento especial, para atender ao novo
Código Florestal e viabilizar o desenvolvimento local sustentável.

Produção florestal
A conjuntura atual do mercado de produtos madeireiros (madeira beneficiada, móveis, artefatos, celulose e papel,
carvão), exigindo novos padrões de qualidade e sustentabilidade socioambiental na produção e processamento, abriu
uma nova janela para a exploração sustentável de madeira
em florestas nativas e para o plantio de árvores na Amazônia. A demanda de carvão certificado das siderúrgicas regionais, produzido a partir de florestas plantadas e/ou de
resíduos madeireiros oriundos das áreas de florestas manejadas, assim como a demanda de madeira para a produção
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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de celulose, laminados e compensados, configura a necessidade de uma área de produção em torno de 600 mil a um
1,5 milhão de hectares, envolvendo as diversas formas de
produção (monocultivo, consórcio, sistemas agroflorestais e
silvipastoris). Assumindo uma área mínima de 600 mil ha
com reflorestamento de eucalipto e paricá, cria-se oportunidade de trabalho para cerda de 10 mil pessoas (um emprego
para cada 60 ha) apenas no elo de produção das cadeias.
O reflorestamento, está sendo utilizado em monocultivo com eucalipto (espécie exótico) e paricá (espécie nativa), ou em sistemas agroflorestais com a inclusão de outras
culturas (cacau, cupuaçu, açaí, pimenta-do-reino etc.) e
outras essências (teca, mogno etc.), e sistemas silvipastoris
com a inclusão de diversas forrageiras. Portanto, este sistema atende a pelo menos três cadeias produtivas consolidadas no mercado nacional e internacional que são: cadeia
de placas de MDF, compensado e outros painéis de madeira, cadeias de carvão para ferro gusa e celulose para a fabricação de papel. Todas essas cadeias apresentam competitividade sistêmica, o que sinaliza para a consolidação de
um processo de desenvolvimento sustentável, envolvendo
produtores de médio e grande porte e pequenos produtores organizados (SANTANA, 2012).
De forma específica, a propagação dos sistemas agroflorestais, com espécies frutíferas nativas e exóticas, pode
contemplar um grande número de pequenos produtores
organizados e contribuir para a integração da cadeia produtiva de produtos dos SAFs, mediante a criação de escala,
agregação de valor aos produtos e inserção nos mercados.
Estudo sobre o comércio interestadual demonstrou que a
cadeia de fruticultura do estado do Pará foi a que apresentou maior superávit no fluxo de comércio com os demais
estados brasileiros, portanto, já é um sinal concreto de que
esta cadeia produtiva apresenta desempenho sustentável,
em função da articulação a partir da base produtiva, mediante a integração das agroindústrias com as organizações de produtores.
Todos estes sistemas de base agrária podem gerar incrementos de produtividade da terra e do trabalho e, ao
longo do tempo, deve configurar um novo mapa do padrão
de vida das populações locais.
Área com
pasto
degradado.
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Considerações Finais
O estado do Pará avançou rapidamente na substituição
de importação de diversos produtos das cadeias de base
agrária, porém os sistemas produtivos causaram pesado déficit social e ambiental. Atualmente o Pará é superavitário
no comércio de carne de boi, frutas como abacaxi, coco-da-baía, laranja e maracujá, bem como na cadeia de pescado e
de farinha. Porém, ainda é deficitário no comércio de arroz,
feijão, carnes de frango e de suíno e algumas frutas e hortaliças. Este déficit decorre da falta de adequação da cadeia produtiva ao mercado, que atualmente é urbano na Amazônia,
pois a população urbana supera 74,4% da população.
A tecnologia apropriada aplicada às áreas antropizadas
da Amazônia, especificamente no estado do Pará, na produção de grãos, pecuária de corte e leite e reflorestamento,
está disponível e apresenta versatilidade para alcançar escala ótima tanto nos estabelecimentos de pequenos agricultores organizados quanto dos grandes empresários,
com a mesma potencialidade para aumentar a produtividade total dos fatores, reduzir impactos ambientais e melhorar a qualidade de vida das pessoas locais. A articulação
destes sistemas de produção aos elos de processamento industrial e distribuição para os grandes mercados, contribui
para tornar amplo a ocupação de pessoas no meio rural,
aumentar o faturamento e a produtividade do trabalho,
sem necessitar desmatar novas áreas.
No âmbito do capital humano, a baixa inserção do profissional de ciências agrárias ao setor rural, per si, constitui uma perda de potencial inconcebível. Este profissional
é um vetor da difusão de tecnologia e conhecimento no
meio rural com sustentabilidade ambiental e inclusão social. Sobretudo porque são, em potencial, os disseminadores do isomorfismo normativo entre os agentes dos elos
das cadeias produtivas de base agrárias.
Todas as alternativas de produção apresentadas dispõe
de tecnologia e conhecimento já em prática, pequeno estoque de mão de obra qualificada e de produtores inovadores, porém as iniciativas estão atomizadas e as ações institucionais que potencializam as políticas públicas atuam de
forma desarticuladas. Neste aspecto, o fazer saber tanto no
público quanto no privado das instituições representativas
dos setores econômicos e da sociedade pode ser arrolado
como a principal causa da insustentabilidade dos sistemas
produtivos em uso na Amazônia.
Por fim, é possível multiplicar por três o valor da produção rural, sem a necessidade de desmatar novas áreas de floresta e ainda contribuir fortemente para reduzir as emissões
dos gases de efeito estufa, diminuir a poluição do ar e dos
mananciais de água da região e preservar a biodiversidade.
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Gisa Bassalo

A

inovação e o empreendedorismo são fatores determinantes ao desenvolvimento sustentado de
uma região. A aplicação do conhecimento em
setores prioritárias da economia, associada à
atitude empreendedora produz inovação e tende a criar
maiores oportunidades de geração e distribuição de riquezas, mais e melhores empregos e aumento da competitividade de empresas, setores e regiões.
A inovação como processo que passa pela transformação do conhecimento em produtos e serviços de alto valor agregado e é ratificado pela demanda de mercado, tem
natureza complexa e de reduzida previsibilidade. Suas variáveis são numerosas e de difícil controle.
Nos dias de hoje, então, há forte tendência em acreditar que mais eficiente é investir na ambiência facilitadora da inovação do que no processo propriamente. A
imersão dos agentes, que participam desse processo, em
um contexto favorável à inovação tem trazido resultados
expressivos.
Por outro lado, a falta de confiança entre os diferentes
agentes é um dos fatores de maior destaque relacionados
ao baixo grau de inovação das empresas brasileiras. A au-
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sência de um arcabouço jurídico apropriado ao desafio
de inovar agrava a incerteza das relações e a insegurança
jurídica surge como uma das principais causas da inércia
do processo inovativo, no Brasil.
A criação de uma ambiência apropriada à inovação
passa a ser o grande diferencial entre aqueles que se desenvolvem de maneira sustentável e aqueles que apostam
no crescimento econômico sem considerar possíveis consequências danosas ao ecossistema local.
Os Sistemas Regionais de Inovação - SRI voltados à
estruturação, organização e operação de condições apropriadas à inovação são, portanto, considerados estratégia
eficiente para o desenvolvimento de sociedades, principalmente, se alicerçados em relações de confiança e colaboração.
No Estado do Pará, o SRI foi denominado Sistema Paraense de Inovação – SPI e é composto por organizações,
pessoas, instrumentos e processos que visam ao engajamento do estado na nova economia mundial - fortemente
baseada no conhecimento - como alternativa para garantir crescimento econômico e qualidade de vida à população [SECTI, 2010].
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O principal objetivo do SPI é, portanto, criar e manter ambiência propícia à inovação, considerando aspectos
políticos, científicos e tecnológicos, jurídicos, físico-ambientais, econômicos e sociais.
Sua estratégia de atuação está balizada em induzir e facilitar interações colaborativas fundamentadas em confiança e
na proposição de políticas e ações que estabeleçam suficiente sinergia, entre os agentes, capaz de resultar em inovação.
Para facilitar as diferentes interações produtoras da
inovação, no SPI, são necessários, entre outros, instrumentos que não apenas induzam e estimulem à inovação,
mas, também, garantam segurança jurídica a essas interações e aos parceiros envolvidos na gestão e execução de
ações compartilhadas.
As bases para a construção e manutenção do SPI passam, por certo, pela implantação de regras claras na relação
entre o público e o privado. Em função de que, no Brasil,
e particularmente no Pará, a produção do conhecimento
ocorre majoritariamente em universidades e institutos de
pesquisa públicos. Assim, toda a energia deve estar concentrada em promover formas diferenciadas, adequadas e
seguras de incentivar e manter essas relações.
No âmbito nacional, a Lei n°10.973/04, conhecida
como Lei Federal de Inovação, promulgada em 2004 e regulamentada em 2006, dispõe de mecanismos e indicativos de soluções apropriadas para concretizar as parcerias
entre os setores produtivos de conhecimento e de bens e
serviços.
Essa lei cujo fundamento está vinculado aos artigos
218 e 219 da Constituição Federal estabelece, entre outros [RITTER, 2008]:

• o reconhecimento do papel das Instituiçõesde Ciência e Tecnologia
- ICT no processo de inovação;

• a institucionalização e legitimação das atividades relacionadas à
geração da inovação e as parcerias entre ICT e o setor privado;

• a necessidade da adequada gestão da inovação por meio de núcleos
especializados, os Núcleos de Inovação Tecnológica - NIT e;

• mecanismos de estímulo à inovação nas empresas.

Entre os benefícios que o projeto de Lei trará,
destacam-se [COELHO & BASSALO, 2011]:
• Estabelecimento de diretrizes para a relação segura entre os
agentes que promovem a inovação, principalmente para o setor
público;
• Criação de instrumentos de apoio e mecanismos indutores da
inovação: incubadoras de empresas e parques tecnológicos e sua
organização em redes;
• Proposição de formas diferenciadas de estímulo à inovação
nas empresas, como, por exemplo, a subvenção econômica e a
participação do estado em fundos de investimento, apoiando o
surgimento de produtos (bens e serviços) e processos inovadores.
A finalidade dessa intervenção é o desenvolvimento de produtos
e processos inovadores pelo setor privado, em atendimento às
prioridades da política industrial estabelecida pelo Governo. No
caso de subvenção, haverá contrapartida da empresa beneficiária.
O Estado será um grande aliado, participando, minoritariamente,
de fundos de capital empreendedor, proporcionando auxílio aos
empreendedores, cooperando na profissionalização para a gestão
do negócio/empresa. Ao direcionar recursos para projetos inovadores, o Estado estimula a competitividade e o desenvolvimento
econômico e social no Pará;
• Incentivo à participação e à mobilidade do pesquisador público
e do inventor independente, por meio do apoio institucional a
esses últimos e do compartilhamento dos ganhos auferidos com
os primeiros. Assegura, a título de incentivo e premiação, ao
pesquisador público ou aluno devidamente inscrito em programa
de pós-graduação da ICT/PA e que seja criador, a participação nos
ganhos econômicos auferidos com a comercialização da tecnologia;
• Estímulo à proteção da propriedade intelectual e à transferência
de tecnologia por ICT, no estado (patentes, registros de marcas,
IG etc.);
• Definição do papel de cada agente no processo de inovação. Isso
estimulará a cooperação entre eles e determinará a instalação de
“interfaces”, como, por exemplo, os NIT;
• Autorização da participação do setor público em capital de
empresa privada de propósito específico, facilitando o desenvolvimento de segmentos especializados e estratégicos da economia.
Com isso, será possível estimular e incentivar o desenvolvimento
de empresas inovadoras, contribuindo para ampliação do desenvolvimento econômico e social da região;
• Indução à criação de empresas inovadoras de base tecnológica,
por meio de incentivo financeiro e de apoio à gestão, contribuindo para o adensamento da rede de fornecedores e clientes de
grandes empresas e de cadeias produtivas de segmentos/setores
prioritários, para a disseminação da cultura do empreendedorismo e da inovação e para a geração de emprego e renda e melhor
distribuição de riquezas.
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Muitos são os estados da federação que propuseram
a complementação das regras estabelecidas por essa Lei.
São eles: Amazonas, Acre, Rio Grande do Sul, Rio Grande
do Norte, Bahia, Ceará, Alagoas, Maranhão, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito
Santo, ajustando-as, em cada caso, às particularidades e
características da sociedade local.
Além da definição de marco regulatório para a inovação, no âmbito do estado, a Lei Paraense de Inovação
contribuirá para o aumento da segurança jurídica nas relações entre os atores do sistema de inovação e, sobretudo, para criação de oportunidades para inovar, por meio
de mecanismos adequados à atração sistemática de capital e outros investimentos baseados em C&T, do estímulo
à pesquisa aplicada aos setores produtivos do estado, do
incentivo aos pesquisadores das ICT e aos inventores independentes e, principalmente, da formação de uma rede
sinérgica de cooperação em prol da inovação.
O projeto de Lei Estadual de Inovação, portanto, dispõe sobre medidas de incentivo à inovação, à pesquisa e
desenvolvimento e à extensão científica e tecnológica no
ambiente de produção e da sociedade, no Estado do Pará.
É importante ressaltar que, em 2007, foi instaurado
o Fórum Paraense de Inovação, composto por entidades
públicas e privadas, dentre elas, universidades, empresas
e órgãos de governo que teve como único objetivo a construção de uma proposta de lei de inovação.
Essa proposta foi, então, entregue ao chefe do executivo e encaminhada à PGE e à Consultoria Geral do Estado, permanecendo para ajustes até o ano de 2010.
No início de 2011, a segunda versão da Proposta de
Lei foi submetida à apreciação dos Fóruns: de Instituições de Ciência e Tecnologia - formado por universidades e institutos de pesquisa situados no Pará e; do Setor
Empresarial - composto por empresas com histórico de
investimento em Pesquisa e Desenvolvimento - P&D,
também situadas no estado.
A Proposta de Lei atual está em fase de ajustes entre as
Secretarias de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
– SECTI, de Administração - SEAD, de Planejamento,
Orçamento e Finanças – SEPOF e a Procuradoria Geral
do Estado – PGE.
O próximo passo será o encaminhamento, pelo Governador, ao legislativo paraense para análise e aprovação
do Projeto de Lei Estadual de Inovação. A Assembleia Legislativa do Estado do Pará - ALEPA assume, nesse pon-
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to, importante papel na construção e manutenção da ambiência indutora e facilitadora da inovação.
A aprovação de leis que regulem e tornem seguras as
interações e ofereçam condição e oportunidade para inovar são imprescindíveis ao desenvolvimento sustentável
do estado. A expectativa é que a Lei seja aprovada até o
final de 2012.
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Leis estaduais de inovação
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Quando aprovada, o Pará será o segundo
estado da Região Norte a possuir uma
legislação para inovação.
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Árvore de andiroba,
também conhecida como
"Rainha da Floresta"
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Andiroba (Carapa guianensis)

CAPA

Instituições paraenses
se unem para produção
de fitoterápicos
Programa busca
desenvolvimento
da economia verde
no estado do Pará
Semente de Andiroba

Por Ana Carolina Pimenta

Ó

leo de copaíba é um ótimo antinflamatório, xarope
de guaco é certeiro para tosse, tintura de maracujá
é um ótimo sedativo. É um hábito antigo do brasileiro recorrer à eficácia terapêutica das plantas
para o tratamento de algumas doenças. A novidade é que,
nos últimos anos, a Fitoterapia vem sendo retomada, com
consequente necessidade de se conhecer e valorizar as potencialidades das plantas medicinais em toda a cadeia produtiva.
Nesse cenário, a Bacia Amazônica destaca-se como
a região com maior potencial para aproveitamento econômico e sustentável dos insumos naturais voltados à
produção de fitomedicamentos. Pesquisas bibliográficas
revelam que, na região, há cerca de 530 espécies botânicas portadoras de princípios ativos para uso medicinal,
entre introduzidas e nativas, de ocorrência espontânea ou
cultivadas.
No Estado do Pará, apesar de contar com enorme vocação para o desenvolvimento da bioindústria, os benefícios em
termos econômicos da exploração comercial dos produtos
florestais não-madereiros, inclusive os medicinais, ainda são

pouco significativos. Um dado dimensiona o desafio: em todo
o território paraense, somente 30 empresas atuam nos setores
de alimentos, cosméticos e fitoterápicos.
Estimativa da Associação Brasileira de Fitoterapia calcula
que, somente no Brasil, a indústria de fitoterápicos movimente, em média, cerca de US$ 500 milhões por ano. Contudo,
essa indústria, tal qual a de medicamentos sintéticos, segue um
padrão de desenvolvimento e distribuição marcado pela concentração. Pesquisa da Agência nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) revela que 90% das empresas detentoras de registros de fitoterápicos estão localizadas nas regiões Sul e Sudeste
do País. Apesar do enorme potencial, a participação da região
Norte nesse setor é de apenas 2%.
Números como esses revelam a urgência de se investir
na aplicação da ciência e da tecnologia com vistas a inovar
em processos e produtos e gerar uma economia pautada
na exploração racional dos recursos em nossa região. “Investir na cadeia produtiva dos fitos é investir em economia
verde, com ações voltadas aos insumos renováveis, manutenção da floresta em pé e, principalmente, com a participação direta das comunidades”, destaca Alberto Arruda,
secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Secti PA).
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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O diretor do Departamento de
Assistência Farmacêutica e Insumos
Estratégicos do Ministério da Saúde,
José Miguel do Nascimento, acredita que o desenvolvimento do setor
de plantas medicinais e fitoterápicos
pode se configurar como importante estratégia para o enfrentamento
das desigualdades regionais existentes no país. “A região amazônica e o
semi-árido brasileiro possuem uma
rica biodiversidade que se contrapõe
à existência de grandes bolsões de
pobreza, caracterizando-se como espaços promissores para o desenvolvimento de iniciativas dessa natureza”,
destaca.
Para que esse potencial se converta em benefícios sociais, o Ministério
da Saúde e o Governo do Estado do
Pará, por meio da Secti, formalizaram
dois convênios, totalizando aproximadamente R$ 1,9 milhões, a serem
executados no período de dois anos.
O objetivo é contribuir com a implantação e fortalecimento do Programa
Paraense de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que integra o Programa
Paraense de Incentivo ao Uso Sustentável da Biodiversidade (Biopará).
Sob a gestão administrativa e execução financeira da Secti, o acordo
prevê a construção de três Farmácias Vivas, destinadas à produção de
medicamentos à base de plantas nos
municípios de Belém, Santarém e Paragominas (PA) e de seis hortos para
produção de mudas com certificação.
A expectativa é que o projeto FarmaViva seja uma experiência piloto capaz de ser expandida para diversos
municípios do estado.
Segundo Bruno Sodré, gerente de
Prospecção e Indução de Redes de
Pesquisa e técnico da Secti responsável pelas ações do projeto FarmaViva,
a importância da certificação das mudas para produção de fitos advém da
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preocupação em garantir uma produção de matéria-prima isenta de contaminação por agrotóxicos e com maior
competitividade no mercado .
Dentro do contexto do Programa
Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos (PNPMF), instituído em
2006, cada Farmácia Viva implantada
deverá realizar todas as etapas de produção dos fitomedicamentos, as quais
incluem cultivo, coleta, processamento, armazenamento de plantas medicinais, manipulação e a distribuição
dos fitoterápicos.
Pelo Programa, as ações ligadas à
assistência técnica, produção e distribuição de mudas certificadas serão coordenadas pela Secretaria de
Agricultura do Estado (Sagri) e pela
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Elas também serão
responsáveis pela organização e qualificação de uma rede de agricultores
que fornecerá a matéria-prima para
a produção dos fitoterápicos de acordo com as demandas da Unidades de
Manipulação.

90%
das empresas
detentoras de registros
de fitoterápicos estão
localizadas nas regiões
Sul e Sudeste do País. A
participação da região
Norte nesse setor é de
apenas 2%

• Publicação do decreto
1.039/2008 que institui
o Grupo de Trabalho
Interinstitucional (GTI)
• 1º Seminário
internacional de plantas
medicinais e fitoterápicas
• 2ª Rodada de reuniões
do GTI

2008/2009

• Plano Diretor da SECTI
• Articulações junto ao MS
• Elaboração de projetos
• Assinatura de Convênio
junto ao MS

2011

Fotos: Alexandre Moraes
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2010
• Constituição do Comitê
Executivo do GTI
• Rodada de
apresentação da
MInuta da Política aos
Secretários de Estado
• Seminário Setorial
com as comunidades
tradicionais, povos
indígenas e ribeirinhos
e demais atores sociais
interessados
• Envio à Casa Civil e
Publicação de Decreto
de Criação

2012
• Execução do Projeto
FARMAVIVA
• Acordo de Coop. Técn.
MS/SECTI
• Apoio a projetos de
pesquisa

Óleo de Andiroba
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

31

Alexandre Moraes

As etapas de produção e dispensação
dos fitoterápicos serão coordenadas pela
Secretaria de Estado de Saúde Pública
(Sespa), com apoio técnico-científico da
Universidade Federal do Pará (UFPA) e
Universidade Federal do Oeste do Pará
(Ufopa).
De acordo com os coordenadores do
Projeto, a expectativa é de que as três
Farmácias Vivas atuem na ampliação das
opções terapêuticas ofertadas aos usuários do SUS, de forma a garantir o acesso
a plantas medicinais, fitoterápicos e serviços relacionados à fitoterapia, com segurança, eficácia e qualidade. “Os medicamentos produzidos serão distribuídos
gratuitamente e devidamente prescritos
por profissionais de saúde habilitados, o
que representa um grande benefício so-
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cial”, explica Alberto Arruda.
A Universidade Federal do Oeste do
Pará (Ufopa) é parceira da Secti na execução do Projeto em Santarém. “A criação de uma unidade de manipulação no
nosso município contribuirá para elevar
a qualidade das instituições de ensino e
pesquisa da região, fixar pesquisadores
e atrair novos investimentos”, declara a
professora Rosa Mourão, Programa de
Pós Graduação em Recursos Naturais da
Amazônia (PGRNA/Ufopa).
Para Alberto Arruda, a implantação
de pequenas usinas e a formação de cooperativas promoverão grande impulso à
economia local. “A marca Amazônia tem
forte apelo nacional e internacional, se bem
trabalhada permitirá a geração de negócios
de grande porte”.

A marca Amazônia
tem forte apelo
nacional e
internacional, se
bem trabalhada
permitirá a geração
de negócios de
grande porte”
Alberto Arruda,
secretário-adjunto da Secti
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PESQUISAR É PRECISO
Investir no estudo das espécies de plantas medicinais
mais utilizadas localmente é fundamental para fortalecer
a Fitoterapia e consolidá-la como terapia complementar
e integrada ao tratamento oferecido pelo SUS. Apesar do
enorme avanço do setor nos últimos anos, ainda há muito
o que ser feito pela tríade Poder público - Instituições de
Ciência e Tecnologia - Setor produtivo.
Embora possua a maior biodiversidade do planeta,
vasto conhecimento tradicional das plantas medicinais
e ainda de deter parque científico e tecnológico para desenvolvimento de fármacos, contraditoriamente, o Brasil
representa o oitavo mercado farmacêutico mundial e importa fármacos e medicamentos muito mais que exporta, principalmente, da Alemanha, Reino Unido e Estados
Unidos.
As pesquisas financiadas pelo Governo Federal, atualmente, estão direcionadas espécies já identificadas e listadas na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse
ao SUS (Renisus), composta por 71 espécies. “Entre 2003 e
2010, apoiamos 119 projetos, investindo cerca de R$10mi.
Estamos finalizando 24 monografias de espécies vegetais
com potencial para a produção de fitoterápicos e prevendo
a elaboração de outras 47 entre 2012 e 2013, totalizando as
71 espécies da Renisus”, explica José Miguel do Nascimento. Investir em pesquisa envolvendo a avaliação da eficácia
e segurança de espécies aqui encontradas é, portanto, uma

necessidade.
O secretário-adjunto da Secti, Alberto Arruda, que
também é químico especializado em produção de extratos vegetais, acredita que há possibilidade de a Renisus ser
ampliada ao incorporar espécies locais. “O Biopará, por
meio das ações de fomento a criação de redes de pesquisa na área de saúde propostas no Plano Diretor da Secti,
prevê a realização de estudos que certifiquem a eficácia e a
baixa toxicidade de plantas nativas identificadas, de modo
a permitir que mais plantas do bioma Amazônia sejam
inseridas na Renisus e que mais fitomedicamentos sejam
registrados”, acredita.
Atualmente, existem diversos grupos de pesquisa de
instituições amazônicas de C&T que têm como objeto de
estudo as plantas medicinais e os fitoterápicos. Um levantamento realizado em 2010 pela Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e pelo Instituto de Comunicação e Informação
Científica e Tecnológica em Saúde identificou 77 grupos
de pesquisa nos nove estados localizados no Bioma Amazônico. Esses grupos são compostos de 432 linhas de pesquisa e por um total de 711 pesquisadores, 738 estudantes
e 91 técnicos.
Mesmo havendo uma infraestrutura científica identificada, a pesquisa revelou a necessidade de se investir no fortalecimento das relações entre a pesquisa e a indústria, visto
que os resultados mostraram que apenas cerca de 10% dos
grupos têm alguma relação com o setor produtivo.
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Alexandre Moraes

O Parafarma será instalado no interior do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.

Tradição e Ciência
Boa parte da população que vive na
região amazônica encontra na floresta
as fórmulas para a cura dos seus males.
As receitas à base de plantas medicinais,
muitas aprendidas com os indígenas, são
passadas de pais para filhos há gerações.
No Estado do Pará, a copaíba (Copaifera
spp) e a andiroba (Carapa guianensis) são
as espécies vegetais com ativos medicinais
mais importantes com cadeias produtivas
estabelecidas. Elas destacam-se como as
mais consumidas e com uma incalculável
importância econômica e sociocultural.
A resina da copaíba já era bastante
conhecida e utilizada terapeuticamente
pelos índigenas brasileiros quando
os portugueses aqui chegaram. Os
jesuítas contribuíram para difundir os
conhecimentos tradicionais sobre as
propriedades da copaíba e, em 1625, a
espécie foi registrada pela primeira vez
na medicina européia, passando a ser
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chamada, também, de Bálsamo-dosJesuítas.
O uso do óleo de andiroba remete aos
índios Mundurukus, que o utilizavam
para mumificar a cabeça dos inimigos. Os
Wayãpi e Palikur, entre outros, usavam o
óleo para remover carrapatos e piolhos.
Também funciona como solvente para
extrair os corantes vegetais de pintar o
corpo. Mas foi o uso medicinal da andiroba
que se espalhou por Guatemala, Peru,
Colômbia, Panamá, Trinidad, Venezuela,
Brasil.
A utilização dessas plantas, nos dias
atuais, se faz presente no combate a
distúrbios principalmente de caráter
inflamatório, como inflamações do
músculo esquelético e da garganta. A
cada dia, surgem novos estudos acerca das
potencialidades das duas espécies, não só
terapêuticas, como, também, na indústria
química e cosmética.

85%
da população mundial já utilizou
medicamentos fitoterápicos como
alternativa para a cura de doenças.
(Organização Mundial da Saúde)

1 bilhão
O setor movimenta anualmente
R$ 1 bilhão em toda sua cadeia
produtiva e emprega mais de
100 mil pessoas.
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REGULAMENTAÇÃO
Os povos e comunidades tradicionais conhecem bem as
espécies úteis disponíveis na floresta e todo esse patrimônio
simbólico desperta o interesse de instituições de pesquisa,
organizações não-governamentais, indústrias farmacêuticas nacionais e internacionais, entre outros. Advém daí o
desafio de garantir que as ferramentas legais que dispõem
sobre a repartição dos benefícios decorrentes do acesso aos
recursos genéticos de plantas medicinais e ao conhecimento
tradicional associado sejam, de fato, implementadas.
Para subsidiar a elaboração de um marco legal sobre o
tema, o Comitê Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, por meio de um Grupo de Trabalho sobre Uso Tradicional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do MS, está

buscando estruturar pesquisas para identificar e sistematizar as experiências de uso tradicional e popular de plantas
medicinais e sua dinâmica, no contexto da sociobiodiversidade brasileira.
Ainda no que diz respeito à regulamentação, o poder
público estadual, com o envolvimento direto do setor produtivo e da academia, têm trabalhado na elaboração da Lei
Estadual de Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional. No texto da lei, consta a criação do Fundo Paraense de Apoio ao Conhecimento Tradicional destinado a apoiar as iniciativas das comunidades tradicionais. O
Fundo será composto, principalmente, de parte do ICMS de
empresas paraenses que desenvolvem atividades utilizando
recursos oriundos da biodiversidade regional.

70% 40% 3 a 4%
dos produtos farmacêuticos derivados
de plantas foram desenvolvidos a
partir de conhecimentos tradicionais
(Ministério do Meio Ambiente)

2º

Entre todos os medicamentos
comercializados no mundo,
cerca de 40% têm origem direta
ou indiretamente de fontes
naturais: 25% de plantas, 12% de
microorganismos e 3% de animais.

Enquanto o mercado farmacêutico
cresce de 3% a 4% ao ano no mundo,
o fitoterápico sobe de 6% a 7%.

O Brasil é apontado como o 2º país
mais atrativo entre os mercados
farma-emergentes, atrás somente da
China (Instituto Farmanguinhos).
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ARTIGO

Ambientes Experimentais para
Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação em Tecnologia da
Informação e Comunicação
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (1990), mestrado em Engenharia Elétrica pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1994) e doutorado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (2003). É professor efetivo da Universidade Federal do Pará (UFPA). Faz parte do Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Computação desta instituição desde a criação do mesmo. Atualmente, ocupa o cargo de diretor do Parque de
Ciência e Tecnologia Guamá, parceria da Universidade Federal do Pará UFPA com o Governo do Estado. Foi um dos mentores e
coordenador técnico do projeto da Rede Metropolitana de Belém (MetroBel).

Antônio Jorge G. Abelém

T

ecnologias da informação e comunicação (TIC)
estão se tornando a peça chave das estratégias de
competitividade no mundo, dada a sua característica de ser um habilitador do crescimento, desenvolvimento e modernização de um país. A recente história
tem demonstrado que, para o contínuo desenvolvimento
de países já evoluídos tecnologicamente, as TICs são cruciais para estes continuarem a inovar em seus processos
e produtos e manterem sua competitividade. Igualmente
importante, as TICs provaram ter o suporte necessário
para permitir o desenvolvimento de economias emergentes, bem como na geração de uma transformação social
para a obtenção de qualidade de vida. Em todo o mundo,
as TICs têm permitido aos indivíduos o acesso sem precedentes à informação e conhecimento, favorecendo os serviços de educação, saúde, acesso aos mercados, de fazer
negócio e de interações sociais, entre outros. Além disso,
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ao aumentar a produtividade e crescimento econômico,
nos países em desenvolvimento, as TICs desempenham
um papel importante na redução da pobreza e melhoria
das condições de vida e das oportunidades ao cidadão com
baixa qualidade de vida.
Da mesma forma, nas duas últimas décadas, as redes, especialmente a Internet, têm se tornado parte da infraestrutura crítica de governos, empresas, residências e instituições
de ensino e pesquisa. A atual arquitetura da Internet, projetada aproximadamente 30 anos atrás, sofreu muitas extensões nos anos recentes, para incluir novas funcionalidades,
as quais não foram previstas no projeto inicial. Os principais
especialistas da área agora consideram que é necessário conduzir um estudo de arquiteturas alternativas para Internet
do Futuro como uma maneira realmente eficiente de resolver muitos dos problemas prementes que atualmente afligem a Internet (FARIAS et al, 2011).
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A adoção de uma arquitetura alternativa pode alterar
esta situação e é importante notar que a busca por tais
alternativas por pesquisadores da área já começou em vários países. Entretanto, um sério obstáculo para adoção
efetiva de tais inovações tem sido a inabilidade de validá-las de maneira convincente. A redução no impacto do
mundo real de qualquer inovação se deve à enorme base
instalada de equipamentos e protocolos e a relutância em
experimentar com tráfego de produção, o que tem criado
uma barreira extremamente alta para a entrada de novas
ideias. Hoje, nos principais países do mundo, não existe
nenhuma maneira prática de experimentar com novos
protocolos de rede em cenários suficientemente realísticos para ganhar a confiança necessária para sua adoção
ampla. O resultado é que a maior parte das ideias novas
da comunidade de pesquisa de rede não é testada, levando à crença comumente mantida de que a infraestrutura
da Internet “ossificou”.
Tendo reconhecido o problema, a comunidade de pesquisa da área está desenvolvendo soluções alternativas
para pesquisa experimental em internet do Futuro (IF),
usando redes para experimentação (testbeds) programáveis, tais como as de GENI nos EUA1, AKARI no Japão2,
FIRE na UE3, e iniciativas semelhantes também foram
lançadas mais recentemente em outras partes do mundo4 (BI, 2011). Muita atenção tem sido dada também à

questão de fornecer elementos de rede (roteadores e comutadores) programáveis, eficientes e a baixo custo. Uma
abordagem usa hardware “comercial de loja” (COTS –
commercial off-the-shelf), na forma de PCs baseados em
Intel (BAVIER et al, 2011). Isto resulta num elemento de
rede de baixo desempenho, à medida que seu hardware
básico não está de maneira alguma otimizado para E/S e
comutação de pacotes de alto desempenho. Na Stanford
University, soluções para o problema de produzir elementos de rede programáveis de baixo custo e de alto desempenho aceitavelmente alto têm sido investigadas. Uma
proposta inicial foi a NetFPGA, uma placa de extensão
para PCs provendo E/S de alto desempenho, através de
4 portas Gigabit Ethernet (GE)(atualizáveis para portas
de 10GE em modelos mais recentes)5 . Uma contribuição
mais recente e significativa envolve uma alteração arquitetural ao desenho de elemento de rede, onde hardware
de comutação de alto desempenho é combinado com uma
implementação baseada em tabelas do plano de controle,
o qual pode ser facilmente modificado pelo usuário, neste
caso, um projetista de rede experimental. A arquitetura
resultante, conhecida como OpenFlow (OF)6 é concebida
como uma extensão do projeto de elemento de rede de
produção, e um número crescente de fabricantes de roteadores e comutadores já vende hardware habilitado para
OF, ou tem planos avançados de fazê-lo.

1 Global Lambda Interactive Facility. Disponível em: <http://www.glif.is/>. Acesso em: 12 jan. 2012.
2 AKARI project. New Generation Network Architecture: AKARI Conceptual Design. Disponível em: <http://akari-project.nict.go.jp/eng/concept-design/AKARI_fulltext_e_
preliminary.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2011.
3 Future Internet Research and Experimentation. Disponível em: <http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fire/>. Acesso em: 29 dez. 2011.
4 CFI 2010: 5th International Conference on Future Internet Technologies (in conjunto com 2nd Future Internet Testbed & Research Workshop), June 16-18, 2010, Seoul,
Korea. Disponível em: <http://as.kaist.ac.kr/cfi10/>. Acesso em: 3 jan. 2011.
5 NetFPGA. Disponível em: <http://www.netfpga.org/>. Acesso em: 29 dez. 2011.
6 MCKEOWN, N. et al. OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks, In: ACM SIGCOMM Computer Communication Review, Volume 38, Number 2, April 2008, p.
69-74.
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Redes de experimentação programáveis e virtualizadas podem baixar a barreira de custo à entrada de novas
ideias, aumentando a taxa de inovação da infraestrutura
de rede. A virtualização de computadores tem sido usada há muito tempo e hoje está amplamente disponível
em plataformas comuns e é realizada por meio do compartilhamento de processadores e dispositivos de E/S,
utilizando técnicas de fatiamento de tempo e memória
virtual. A virtualização de redes é mais recente, e é conseguida pelo uso de roteadores virtuais e a multiplexação de enlaces entre eles. Várias técnicas atuais para virtualização de redes são discutidos em CHOUDHURY e
BOUTABA, 2011.
O objetivo deste trabalho é apresentar a importância do

uso de ambientes experimentais no desenvolvimento de
pesquisa e inovação para o futuro da Internet. Serão mostradas as principais iniciativas em desenvolvimento, com
destaque para o projeto FIBRE, iniciativa brasileira, liderada
pela Universidade Federal do Pará e os impactos do projeto
para o Brasil e para a nossa região.
Além desta seção introdutória, o artigo é composto de
mais três seções. A Seção 2 apresenta o estado da arte em
instalações experimentais para a Internet do Futuro nos
Estados Unidos na Europa e Brasil. A Seção 3 descreve o
projeto FIBRE e a importância deste para cenário nacional
e regional. A Seção 4 tece considerações finais sobre o trabalho e avalia as perspectivas de Pesquisa Experimental em
Internet do Futuro.

Estado da Arte em Instalações Experimentais para a Internet do Futuro
Existe um amplo consenso de que a Internet atual sofre de várias limitações, relacionadas com a escalabilidade,
o suporte a redes ad-hoc/multi-hop/mesh, a mobilidade, o
consumo de energia, a transparência, e a segurança, entre
outras. A abordagem destas limitações requer soluções novas e eventualmente radicais, fundamentadas num possível
redesenho da arquitetura e dos protocolos de rede. Dado o
volume, valor econômico e impacto da infraestrutura atualmente implantada7, tais mudanças só podem ser consideradas numa perspectiva de longo prazo. No entanto, novas
propostas e especulações teóricas na direção destas soluções
devem ser suportadas por uma infraestrutura de rede experimental e de testes de larga escala. Estas instalações experimentais podem desempenhar um papel de rede de teste
(“testbed”) na condução de experimentos de provas de conceito para novas arquiteturas, protocolos, tecnologias e serviços. Uma coexistência com a rede e tráfego de produção,
de maneira a poder capturar certos aspectos e fenômenos
perceptíveis apenas em instalações operacionais, pode representar uma característica e facilidade chave destas redes
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experimentais de larga escala. Além disso, os impactos sobre
a sociedade e a economia devem ser também avaliados.
Iniciativa importante e relevante desses esforços na Europa é o programa FIRE (Future Internet Research and Experimentation)8, financiado pela Comissão Europeia (CE),
o projeto GENI (Global Environment for Network Innovation)9 financiado pelo National Science Foundation (NSF),
o projeto CDS (Clean Slate Design) da Universidade de Stanford10, e os projetos de design arquitetural Akari11 e NWGN
(New Generation Network)12, financiados pelo Conselho Japonês para Política Científica e Tecnológica (CSTP). No âmbito destes programas, existem vários projetos de pesquisa e
algumas instalações experimentais, que são compartilhadas.
Em geral, todas essas infraestruturas para experimentação de
novas propostas para a Internet do Futuro procuram fornecer aos pesquisadores um ambiente bem dimensionado com
recursos de computação, armazenamento, sensores e outros
recursos de rede (virtualizados) em “fatias” (a.k.a. slices) que
podem ser programados e monitorados, apoiando assim experimentos simultâneos em vários níveis.
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INSTALAÇÕES EXPERIMENTAIS NOS EUA
A Global Environment for Network Inovation (GENI)
é a principal iniciativa americana em investigação e experimentação em Internet do Futuro. O GENI é um conjunto
de infraestruturas de redes de pesquisa, dos mais variados
modelos tais como: sem fio, óptico e elétrico. Patrocinada
pela National Science Fundation (NSF), atualmente está em
fase de desenvolvimento e prototipagem.
O objetivo do projeto GENI é montar um grande laboratório virtual em larga escala para experimentações em rede
de computadores, onde a maior importância é prever e criar
novas possibilidades para Internet do Futuro.
O GENI é o conjunto de grandes testbeds com várias
alternativas para experimentações. Dentre estes testbeds
destacam-se: PlanetLab, EmuLab e ORBIT (Figura 1).

INSTALAÇÕES EXPERIMENTAIS NA EUROPA
A iniciativa FIRE na Europa visa à pesquisa experimental e o financiamento de projetos que produzam infraestruturas para experimentação em Internet do Futuro. Projetos
de destaque financiados pela iniciativa FIRE incluem OneLab13, FEDERICA14 , PII15 e OFELIA16 .
A iniciativa OneLab desenvolve instalações experimentais para a Internet do Futuro. OneLab provê instalações
experimentais abertas, de propósito geral e compartilhadas,
em larga-escala e sustentáveis que permitem à indústria europeia e academia inovar e verificar o desempenho de suas
soluções, idéias e inovações. OneLab inclui PlanetLab Europa, o ambiente sem fio NITOS, e outras instalações federadas tais como PlanetLab Coréia, PlanetLab Japão, PlanetLab
Central, ETOMIC, para citar algumas.
O projeto FEDERICA tem criado uma infraestrutura de
tecnologia de rede agnóstica em escala europeia baseada em
enlaces Gigabit Ethernet, equipamentos de transmissão e
nós de computação (com capacidade de virtualização), para
apoiar as atividades de experimentação em novas arquiteturas e protocolos para a Internet do Futuro.

Figura 1 Testbed Indoor do ORBIT

7 Global Lambda Interactive Facility. Disponível em: <http://www.glif.is/>. Acesso em: 12 jan. 2012.
8 Future Internet Research and Experimentation. Disponível em: <http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fire/>. Acesso em: 29 dez. 2011.
9 Global Lambda Interactive Facility. Disponível em: <http://www.glif.is/>. Acesso em: 12 jan. 2012.
10 Stanford University Clean Slate. Disponível em: <http://cleanslate.stanford.edu/>. Acesso em: 12 jan. 2011.
11 AKARI project. New Generation Network Architecture: AKARI Conceptual Design. Disponível em: <http://akari-project.nict.go.jp/eng/concept-design/AKARI_
fulltext_e_preliminary.pdf>. Acesso em: 29 dez. 2011.
12 NWGN New-Generation Network. Disponível em: <http://nwgn.nict.go.jp/activity_e.html>. Acesso em: 12 jan. 2011.
13 OneLab Future Internet TestBeds. Disponível em: <http://www.onelab.eu/>. Acesso em: 29 dez. 2011.
14 FEDERICA. Disponível em: <http://www.fp7-federica.eu>. Acesso em: 12 jan. 2011.
15 PANLAB – Pan European Laboratory Infrastructure Implementation. Disponível em: <http://www.panlab.net>. Acesso em: 12 jan. 2011.
16 OFELIA. Disponível em: <http://www.fp7-ofelia.eu/>. Acesso em: 29 dez. 2011.
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O objetivo principal do projeto PII é criar uma federação de instalações experimentais entre diferentes polos de
inovação regional na Europa. Isso permite que as empresas
participantes possam testar novos serviços de comunicação
e aplicações na Europa como um todo.
O projeto OFELIA mais recente, visa fornecer instalações experimentais com capacidade de experimentação
baseada em tecnologia OpenFlow para experimentadores,
pesquisadores e projetos de maneira geral. A infraestrutura
federada pelo OFELIA inclui “ilhas” OpenFlow (vide Figura
2) na Bélgica, Alemanha, Espanha, Suíça e Reino Unido.

Figura 2 Estrutura
de uma “ilha”,
baseada em
OpenFlow no
projeto OFELIA

INSTALAÇÕES EXPERIMENTAIS NO BRASIL
O primeiro desses projetos a destacar é o projeto de
pesquisa e desenvolvimento GIGA e suas instalações experimentais em grande escala conhecido como rede GIGA,
coordenado conjuntamente pelo CPqD e a RNP (SCARABUCCI, 2005). O projeto GIGA atualmente se concentra
em redes ópticas e definidas por software, e deverá ser atualizado em breve com comutadores OpenFlow de 10G (o
primeiro na América do Sul) e uma solução aberta (“open-source”) de roteamento de pacotes (o primeiro do mundo
e neste momento disponível para parceiros selecionados
nos EUA e no Brasil) que roda sobre o NOX para controlar
o encaminhamento de pacotes em redes com tecnologia
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OpenFlow habilitada.
A rede GIGA conecta mais de 66 laboratórios de 23 instituições da Região Sudeste do Brasil, e está conectado com
a rede nacional de ensino e pesquisa (Rede Ipê) e, através
desta, se interliga com redes de pesquisa e ensino em todo
o mundo. A rede GIGA mantém um nó GENI (ou seja,
servidores) no CPqD. Tanto o CPqD quanto a RNP assinaram um acordo de colaboração com a BBN, no âmbito do
projeto GENI, para compartilhar suas instalações experimentais. O CPqD e a RNP têm participando da submissão
de duas propostas para o espiral 3 do GENI (ainda sob avaliação) que, se aprovado, vai aumentar a colaboração entre
os projetos e o compartilhamento de recursos de rede.
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O segundo projeto de destaque é o projeto Web Science , apoiado pelo CNPq. O projeto Web Science começou
efetivamente em 2010, e o subprojeto de Arquiteturas para
a Internet do Futuro envolve a RNP e 04 Universidades, entre elas a Universidade Federal do Pará, parceiras com experiência em redes ópticas e sem fio, estudos de simulação
e emulação e monitoramento de rede. Um dos primeiros
objetivos do projeto é estabelecer ilhas experimentais nos
laboratórios de cada parceiro e interligá-las em camada 2
através das redes de Ipê e GIGA.
Já no contexto regional, a implantação e ativação da
Rede Metropolitana de Ensino e Pesquisa de Belém, MetroBel18 , em maio de 2007, mudou substancialmente a qualidade do serviço de comunicação proporcionado para os
usuários das Instituições de Pesquisa e Ensino de Belém e
serviu de referência para iniciativas semelhantes nas demais
capitais do País, através do projeto Redecomep19. A MetroBel teve apoio financeiro do MCT, através do fundo setorial
CT-Amazônia, com a gerência da RNP e FINEP e coordenação local da UFPA, através de nosso grupo de pesquisa.
Ela interliga as 12 principais instituições públicas e privadas
de ensino e pesquisa de Belém e Ananindeua permitindo a
redução de custos com serviços de telecomunicações.
Além disso, a MetroBel tem potencial para se tornar um
importante ambiente experimental, permitindo que parti17

cipantes destas instituições possam realizar experimentos
e colaborar de maneira mais efetiva através de aplicações
avançadas que necessitam de infraestrutura de rede de alta
capacidade. Desta forma, a MetroBel se identifica como um
importante veículo propulsor de transformação na sociedade acadêmico-científica local.

O Projeto FIBRE

Coordenado pelo Universidade Federal do Pará, através do Grupo de Pesquisa em Redes de Computadores
e Comunicação Multimídia (GERCOM)20 , o projeto FIBRE, aprovado no edital de Chamadas Coordenadas Brasil-União Europeia em TIC do CNPq e da CE no seu 7º
Programa Quadro (FP7), representa a primeira colaboração direta em IF entre parceiros brasileiros e europeus,
mas ambos os lados já têm entendimentos e colaborações
anteriores com iniciativas internacionais em outras partes do mundo.
O objetivo principal do projeto FIBRE é a concepção,
implementação e validação de uma infraestrutura compartilhada de pesquisa em Internet do Futuro que suporte a
experimentação conjunta de pesquisadores europeus e brasileiros. Para alcançar este objetivo o projeto executará cinco
atividades principais:

O desenvolvimento e a operação de uma nova instalação experimental no Brasil, incluindo a instalação de equipamentos de
apoio à experimentação em diversas tecnologias (camada fixa 2 e
camada 3, camada sem fio, camada óptica), bem como a concepção
e a implementação de um arcabouço de controle para automatizar
o uso e a operação da instalação experimental.
O desenvolvimento e a operação de uma instalação experimental na Europa a partir de melhorias e da federação de duas
infraestruturas experimentais existentes: OFELIA e OneLab. Duas
ilhas OFELIA (i2CAT e UEssex) e a instalação experimental NITOS da
UTH serão melhoradas pela i) inclusão de mais recursos físicos (servidores, switches OpenFlow e pontos de acesso sem fio) para poder
lidar com um número maior de usuários e de casos de uso, ii) pela
evolução dos seus arcabouços de controle (baseado no Expedient e
no OMF) e iii) pela incremento da força de trabalho para operar as
instalações experimentais.

17 Web Science Brazil. Disponível em: <http://webscience.org.br/>. Acesso em: 29 dez. 2011.
18 MetroBel. Disponível em: <http://www.pop-pa.rnp.br/metrobel/>. Acesso em: 10 mai. 2012.
19 Redecomep. Disponível em: <http://www.redecomep.rnp.br/>. Acesso em: 10 mai. 2012.
20 GERCOM UFPA. Disponível em: <http://www.gercom.ufpa.br/>. Acesso em: 10 mai. 2012.
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A federação das instalações experimentais brasileiras e europeias,
tanto no nível de conectividade física
quanto no nível de arcabouço de controle, para apoiar o aprovisionamento
de fatias de rede usando recursos das
instalações das duas regiões.
A concepção e a implementação
de aplicações piloto de utilidade publica para demonstrar o potencial da
instalação experimental em Internet
do Futuro de larga escala compartilhada entre Europa e Brasil que foi
desenvolvida.
Aumentar a colaboração e troca
de conhecimento entre pesquisadores
europeus e brasileiros no campo de
Internet do Futuro.

UFSCar
O ambiente de teste brasileiro, o qual será projetado
e construído no projeto, incluirá localidades (também
conhecidos como ilhas) em cada um dos nove parceiros
brasileiros neste projeto. A Figura 3 mostra as localizações geográficas das ilhas brasileiras, das quais seis (incluindo a sede da RNP) são na Região Sudeste, e uma em
cada uma das Regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste.
A Região Norte inclui 45.27% do território nacional, incluindo a floresta amazônica, onde as soluções cabeadas
tradicionais de comunicações e transmissão de energia
elétrica são frequentemente difíceis ou impossíveis de se
usar. O GERCOM na UFPA tem estudado soluções customizadas para comunicações no ambiente da floresta
tropical e traz esta experiência e sua instalação experimental para este projeto.
Estas localidades serão interconectadas utilizando canais privados (de camada 2) por meio das redes de longa
distância e metropolitanas à disposição da comunidade
de pesquisa e educação brasileira. Estas incluem a rede
backbone nacional Ipê da RNP, a rede para experimentação, GIGA, mantida conjuntamente pela RNP e CPqD.
As redes metropolitanas da RNP, entre elas a Rede MetroBel, serão usadas para acesso quando necessário e
conexões internacionais RNP fornecerão acesso a outras
ambientes de teste internacionais, tais como de OFELIA
e de NITOS, para fins de federação.
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Localização e
interconexão das
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Cada ilha terá um núcleo comum de comutadores habilitados para OF, alguns baseados em NetFPGA e outros
em comutadores de qualidade de produção, conjuntamente com seu(s) controlador(es), bem como um cluster
de servidores de computação e armazenamento e outro
cluster de nós sem fio Orbit, ambos apropriadamente
virtualizados. Cada ilha proporá suas próprias extensões
possíveis, integrando recursos específicos da ilha ao FIBRE, tais como redes de acesso sem fio (WiFi, WiMax,
3G/4G), equipamentos habilitados para OF, redes ópticas
ou instalações ainda mais complexas com recursos heterogêneos e suas próprias arcabouços de controle (por
exemplo, um cluster Emulab na USP21 . A Figura 4 ilustra
uma ilha FIBRE, suas instalações comuns e exemplos de
recursos específicos da ilha, bem como opções de conectividade externa.
Desenvolvimento de software incluirá um arcabouço
de monitoramento e controle (CMF – control and management framework), incluindo capacidades de medição de
desempenho semelhantes a perfSONAR22 , e suporte para
federação com outras ambiente de teste, incluindo aqueles
dos parceiros europeus deste projeto.
O projeto FIBRE pode ser visto como único a partir de
diferentes perspectivas. Primeiro, pela inovação de prover
federação entre instalações de menor escala entre a Europa
e o Brasil visando o atendimento de uma escala de experimentação intercontinental. Segundo, porque o FIBRE habilita um conjunto de experimentações multi-tecnologia e
multi-camada numa escala também intercontinental. Este
aspecto único torna-se possível pelos avanços no estado da
arte em programabilidade, virtualização (ex.: camada óptica), monitoração e federação que o projeto FIBRE proverá.

para Madrid
(GÉANT)

21 Emulab - Network Emulation Testbed. Disponível em: <http://
www.emulab.net/>. Acesso em: 29 dez. 2011.
22 perfSONAR. Disponível em: <http://www.perfsonar.net/>.
Acesso em: 29 dez. 2011.
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Considerações Finais e o Futuro em Pesquisa Experimental em Internet do Futuro
Observa-se que a Internet atual não conseguirá sustentar todos os desafios que lhe são impostos, por isso a remodelagem de sua arquitetura é um fato nesta próxima década. O processo de análise e desenvolvimento desta nova
arquitetura já começou em muitos países com iniciativas
GENI e FIRE.
Neste contexto, a virtualização tornou-se a principal
ferramenta para pesquisa de desenvolvimento e habilitação da Internet do Futuro em todas as comunicações ou
camadas computacionais dessas grandes infraestruturas.
Com o uso da virtualização na construção desses testbeds
foi possível desacoplar a complexidade dos recursos físicos dos serviços oferecidos e apresentar simples interfaces
com usuário, em localizações geográficas distintas e independentes de dispositivo de acesso.
O framework OpenFlow é umas dessas soluções, pois provê um protocolo aberto para programação do comportamento de fluxos de pacote em diferentes switches e roteadores.
A rede contendo OpenFlow pode ter o tráfego particionado
entre tráfego de produção e tráfego de experimentação, de
maneira que pesquisadores possam controlar seus próprios
fluxos. A rede de produção permanecerá isolada e processada
da mesma maneira que antes do uso do OpenFlow.
A implantação de novas instalações experimentais no Brasil através do projeto FIBRE e a federação com instalações europeias oferecerão uma valiosa infraestrutura, extremamente
útil para a avaliação e análise comparativa de algoritmos inovadores, técnicas e abordagens para as redes do amanhã. Esta
infraestrutura será acompanhada por um arcabouço concreto
de experimentação, prototipagem, metodologias de avaliação
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de desempenho e ferramentas de software.
Pesquisadores, tanto da academia quanto da indústria, serão incentivados a usar a plataforma de experimentação FIBRE para conduzir pesquisas inovadoras
e desenvolvimento de protótipos. Portanto, os equipamentos adquiridos e o software/conhecimento desenvolvido ao longo do projeto não serão inutilizados
após a conclusão do projeto. Pelo contrário, eles constituem um investimento a ser utilizado para pesquisas
em redes do futuro, tanto como parte de projetos futuros relacionados ou como pesquisa independente realizada no meio acadêmico/institutos de pesquisa e em
departamentos industriais de P&D. No caso brasileiro,
o ambiente de teste FIBRE-BR deverá se tornar o núcleo de uma iniciativa experimental nacional em IF, nos
moldes de GENI, a ser expandida e mantida como um
serviço de laboratório, provavelmente pela RNP. O impacto para o meio acadêmico e institutos de pesquisa
participantes do projeto será multilateral. Estudantes de
pós-graduação serão motivados a realizar pesquisas de
redes orientadas a experimentação que conduzirá a teses relacionadas de mestrado e/ou de doutorado.
Os institutos poderão reforçar as suas atividades de
pesquisa e aumentar o seu prestígio internacional através
da publicação dos resultados do projeto em conferências
altamente reputadas e periódicos. Parceiros acadêmicos
podem oferecer cursos avançados de rede em seus currículos e familiarizar os estudantes com o material de estado-da-arte e com a cultura da experimentação crescente
rapidamente entre os pesquisadores da rede.
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1 - Fungos Basidiomicetos vistos do microscópio óptico. Rachel Leite
2 - Microscópio, Faculdade de Física da UFPA. Manoel Neto
3 - Orvalho, Floresta de Nova Ipixuna (PA). Manoel Neto
4 - Azulão-bóia (Leptophis ahaetulla), Terra Santa (PA). Flávio Pimenta
5 - Exame de eletroscopia. Faculdade de Física (UFPA). Alexandre Moraes
6 - Eclusas da Usina Hidroelétrica de Tucuruí (PA). Manoel Neto
7 - Escova de Macaco (Combretum fruticosum), Belém (PA). Manoel Neto
8 - Polinização, Floresta de Nova Ipixuna (PA). Manoel Neto
9 - Perereca (Hypsiboas cinerascens), Juruti (PA). Flávio Pimenta
10 - A Lua vista de Belém (PA). Augusto Motta
11 - Mucura-xixica (Caluromys philander) Juruti, (PA). Flávio Pimenta
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ARTIGO

Contribuições da Universidade
do Estado do Pará (UEPA) para
o desenvolvimento da CT&I
no contexto paraense
É graduada em Medicina pela Universidade Federal do Pará (1985), especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira
de Dermatologia e em infectologia pela Sociedade Brasileira de Infectologia. É mestre em Biologia de Agentes Infecciosos e
Parasitários pela Universidade Federal do Pará (2000) e doutora em Neurociências e Biologia Celular pela Universidade Federal
do Pará (2006). Atualmente é Reitora da Universidade do Estado do Pará (UEPA), professora Adjunto II na mesma instituição e
professora Adjunto I licenciada da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Marília Brasil Xavier

A

inovação desempenha papel estratégico na produção científica paraense em um cenário marcado pelos desafios da imensidão da Amazônia e
pela localização dessa produção em um contexto de paradoxos e dificuldades extremas, seja pelo fato da
periferização da Região em relação à agenda científica e
econômica nacional, seja pela exiguidade de fomentos e
recursos humanos para o desenvolvimento de estudos e
patentes. Some-se a isso a diversidade do cenário político
e econômico imerso em demandas urgentes e emergentes,
conduzidas, não raro, por uma visão reduzida das potencialidades dessa produção na mudança necessária para a
construção da economia verde humana e sustentável do
nosso Estado.
A Cúpula das Américas, coordenada pela Organização
dos Estados Americanos (OEA), pontuou, em 1994, na
agenda comum aos estados membros, a tecnologia e inovação como fatores cruciais ao desenvolvimento e vitais
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ao alcance das metas do milênio, uma vez que são instrumentos que potencialmente auxiliam o fortalecimento da
democracia, viabilizam a prosperidade e a realização do
potencial humano contribuindo de maneira efetiva para a
criação de economias mais produtivas e sustentáveis.
No plano governamental, o Brasil tem tentado instituir
políticas de CT&I que contemplem produção de conhecimento e inovação, voltados principalmente para o incremento da indústria e relacionadas à necessidade de reorientação da produtividade em setores mais estratégicos do
ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, trabalhando de fato a capacidade de inovação da tecnologia de base
do Brasil, sob pena de comprometer o desenvolvimento integral do país (STAUB, 2001, p. 06). Também no setor privado, há um consenso sobre a articulação da inovação e da
tecnologia com novas produções acadêmicas e práticas, as
quais sirvam para melhorar de maneira geral a qualidade de
vida da sociedade.
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No âmbito estadual, o Plano Diretor de CT&I 2011 – 2015
destaca que o foco das ações propostas está em promover o
desenvolvimento sustentável do Estado com base na geração
e ampliação do conhecimento, ao considerar que é fremente
colocar os resultados, também, a serviço da competitividade
econômica do Pará. Proposição que não ignora a importância do nosso Estado na Região Amazônica, o qual contraditoriamente constitui-se, ao mesmo tempo, em centro das
atenções do mundo e periferia dos interesses do Brasil.
Apesar de riquíssima e cobiçada em recursos naturais,
a Amazônia ainda carece de soluções concretas de desenvolvimento humano à altura de sua importância estratégica,
como ressaltado em 2008, pela Academia Brasileira de Ciências, que consagrou o tema como o maior desafio brasileiro do século XXI, e igualmente reconhecido pela 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que
dedicou, em suas conclusões, no Livro Azul (2010), capítulo
específico sobre a questão.
Exaltada em toda sorte de gênero literário, nossa Amazônia é a maior reserva mundial de biodiversidade (flora,
fauna e microrganismos), o mais exuberante laboratório
natural para experimentos revolucionários no campo da
biotecnologia e da engenharia genética, com grande repercussão na geração de produtos de grande aceitação mundial, como os fármacos, fitoterápicos, cosméticos, perfumes, nutracêuticos, agroquímicos e outros. Nessas ruas que
são rios, como dizia Padre Vieira, está localizada a maior
reserva de água doce do planeta, onde a pesca e aquicultura ganham destaque e prioridade na cadeia regional de
produção de alimentos, com tendência de crescimento na
pauta de exportações e possibilidade de liderança nacional
dentro do setor.
Graças a essas águas, a região oferece o maior potencial
de geração de energia elétrica limpa do Brasil e de toda a
América do Sul e deverá se tornar, dentro em breve, o fornecedor estratégico de, pelo menos, um terço de toda a energia
consumida no país (Plano Diretor de CT&I, 2011, p.14). É
também nesse bioma que se situa uma das mais importantes
províncias minerais do planeta, em plena fase de verticalização de sua exploração produtiva, com previsão de forte
impacto nos destinos da economia e do mapa social local
ao longo das próximas décadas. Igualmente disponível, encontra-se terra abundante e propícia ao desenvolvimento da
atividade agrícola, em suas múltiplas formas, candidatando-se o Pará como um dos principais produtores mundiais de
gado neste século que se inicia.
A afirmativa do governador Simão Jatene no Plano Diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação do Pará (Plano Diretor de CT&I, 2011, p. 07) de que “O grande desafio do
Estado do Pará, na atual conjuntura, é construir uma agenda

consistente de desenvolvimento, alicerçada em bases sustentáveis e ambientalmente seguras [...] pautada na aplicação da
ciência e da tecnologia na inovação de processos e produtos
e no aproveitamento racional das enormes potencialidades
da biodiversidade amazônica, com ampliação da produtividade empresarial, da competitividade regional e geração
de maiores e melhores oportunidades de emprego e renda,
com inclusão social”, não deixa dúvidas de que o destino é
conhecido e o caminho delineado.
A passos gigantes, a SECTI capitaneou e sistematizou a
elaboração do plano diretor, definindo estratégias, parcerias
e processos, com ampla participação dos principais atores
do sistema de CT&I do estado: Governo, Academia e Empresas. A instalação do Fórum de Instituições de Ciência e
Tecnologia da SECTI possibilitou a criação de um espaço de
articulação e sinergia, sintonizados e comprometidos com o
caminho a ser trilhado para a obtenção dos resultados.

Não há como avançar
na sociedade do
conhecimento sem
reconhecer o papel
das universidades
paraa formação
e produção do
conhecimento,
necessários ao
desenvolvimento
civilizacional.”
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Não há como avançar na sociedade do conhecimento
sem reconhecer o papel das universidades para a formação e produção do conhecimento, necessários ao desenvolvimento civilizacional. Desse modo, as universidades
são atores fundamentais para a consolidação do sistema de
CT&I no Estado. É nesse contexto que se interpõe uma necessidade imperiosa de reflexão no interior da academia,
discutindo seu papel social e seus processos internos de
gestão e produção acadêmica, por vezes demasiados corporativos, causam óbice ao potencial de formação e produção de conhecimento necessário ao desenvolvimento
regional e local em um Estado de grandes dimensões territoriais, diversidade cultural e social.
Por outro lado, a sociedade, órgãos governamentais e
não governamentais também necessitam repensar suas relações com a academia, a fim de poderem superar os abismos que separam o órgão formador de recursos humanos
e produtor do conhecimento dos setores produtivos e/ou
de executores de políticas públicas.
No caso da Universidade do Estado do Pará (UEPA), é
fundamental que se faça uma reflexão sobre as bases de sua
história e sua trajetória como universidade pública mantida quase que exclusivamente com recursos do tesouro estadual a fim de compreender seu papel atual no sistema de
CT&I do Estado e no desenvolvimento regional.
Nos seus 19 anos como universidade, a UEPA foi formada a partir de faculdades estaduais isoladas: Escola de
Enfermagem, Fundação Educacional do Estado do Pará, a
Escola Superior de Educação Física, a Faculdade Estadual
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de Medicina e a Faculdade de Educação (FAED). Foi oficialmente criada como universidade em 1989, para atender
às demandas de formação superior no estado. Em 1990,
iniciou um processo de expansão para o interior do estado,
implantando 15 campi até 2010. A história das dificuldades de implantação de campi universitários no interior do
estado independe da esfera de sustentabilidade da universidade pública. Porém, a UEPA, ao desafiar os limites orçamentários e de recursos humanos expandiu sob a pressão da necessidade do estado. Além dos campi, expandiu
também suas ações de ensino sob a forma de convênios em
sistema modular e semipresencial e a distância. Hoje conta
com 26 cursos de graduação e 7 cursos de pós-graduação
stricto sensu.
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Fonte: DAA/PROGRAD/UEPA, 2012.
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O tripé acadêmico, ensino pesquisa e extensão, certamente sofreu o impacto dos limites orçamentários próprios e da baixa captação de recursos pelo quadro ainda
não consolidado de recursos humanos com alta qualificação.
A partir de 2008, após uma crise institucional de gestão, a Universidade do Estado do Pará, sob a égide de um
planejamento de desenvolvimento institucional, baseado
em um planejamento estratégico e tático-operacional para
obtenção de resultados em curto prazo, redimensionou
suas ações nas diversas regiões de integração do estado,
articulada com demandas e possibilidades locais, ampliou
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seu orçamento do tesouro estadual e captou recursos de
diversas fontes, a fim de consolidar o tripé acadêmico.
Consciente da necessidade de recursos humanos qualificados, a UEPA realizou investimentos com recursos
próprios na ordem de 8,3 milhões de reais, entre bolsas
estaduais e convênios para Doutorados Interinstitucionais
(Dinter) e para Mestrados Interinstitucionais (Minter), no
período de 2008 a 2011, versus 2,5 milhões de investimentos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) no mesmo período. Somado a isso,
a realização de concursos permitiu atingir um quadro de
160 doutores, esperando-se atingir 250 doutores até 2014.

Fonte: DGP/UEPA, 2012.

Investimentos na Formação
Docente (2008 - 2011)
Fonte: PROPESP, 2012.
Recursos UEPA
Captação EXTERNA (CAPES/FAP)

125

124

163
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2007

2008

2009

2010

R$ 2.877.387,56

2011

R$ 2.760.417,48

R$ 1.325.759,67

R$ 1.704.847,84
R$ 728.186,40

R$ 1.047.172,53
R$ 0,00

2008

R$ 461.327,70

2009

2010
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Não há como consolidar e promover maturidade institucional sem investir em recursos humanos que possam
compreender o papel institucional frente ao cenário das
demandas da sociedade que mantém a universidade pública. Não há como participar de um sistema de CT&I necessário ao desenvolvimento sem promover uma reflexão e
sem indução de apoio a grupos com reconhecido potencial
nas diversas áreas do conhecimento.
Em 4 anos, a UEPA, que contava com 01 mestrado
acadêmico próprio, saltou para 5 mestrados acadêmicos
e 1 mestrado profissional próprio. Atualmente, conta com
mais de 50 grupos de pesquisa e 47 grupos de extensão,
ampliando sua capacidade de captação em editais externos
na ordem de 1000% nestes mesmos 4 anos e ampliando o
fomento interno para o ensino, pesquisa e extensão universitária.
QUADRO 1 - MESTRADOS UEPA
CURSO/CENTRO

ANO DA
APROVAÇÃO

CONCEITO
CAPES

Educação/CCSE

2004

3

Biologia Parasitária da Amazônia/CCBS

2010

4

Enfermagem/CCBS

2010

3

Ciências da Religião/CCSE

2010

3

Ciências Ambientais/CCNT

2010

3

Mestrado Profissional em Saúde
na Amazônia UEPA/UFPA

2011

3

Mestrado Profissional em Ensino
em Saúde na Amazônia / CCBS

2011

3

04

Fonte: PROPESP/UEPA, 2012.

Evolução da Captação Externa de Recursos E,P&EX
(2008 - 2011) Fonte: PROPESP/PROEX/PROGRAG/UEPA, 2012.

R$ 9.668.864,25
R$ 1.491.479,69
R$ 342.154,76

2008
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R$ 6.506.806,00

2009

2010

2011
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Ao considerarmos que apenas 5,2% de todos os grupos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento estão
distribuídos na região Norte, é crucial que a UEPA, que
está entre as maiores universidades paraenses, aceite o
desafio de superar suas adversidades e ameaças internas
para assumir sua grande responsabilidade no contexto do
estado e, dessa forma, possa também resistir às ameaças
externas a sua autonomia acadêmica a administrativa, assumindo a condução de seus destinos indissociáveis do
destino do Pará.
Por outro lado, a característica extensionista da UEPA,
por sua capilaridade e profunda relação com as diversas
populações do estado, a coloca em situação privilegiada
no que tange a participar do cotidiano e das questões
postas para a promoção de agendas de CT&I necessárias
para o desenvolvimento e inclusão social.
De forma concreta, a UEPA desafia seus próprios limites, atende sua vocação como universidade do Estado
e contribui de forma incisiva na formação de professores,
profissionais da saúde, tecnólogos e engenheiros, atendendo a um passivo gigante na formação de recursos humanos necessários ao desenvolvimento local.
Nesse contexto, é importante destacar a interiorização
da formação nos cursos de graduação da área da saúde, especialmente Enfermagem e Medicina, formando
a primeira turma de médicos em Santarém e com a implantação do curso previsto para 2013 em Marabá. Este
ano, além da graduação, a instituição comemora a implantação de residências médicas no interior do estado,
um marco histórico para a fixação de recursos humanos
qualificados na assistência e produção de conhecimento,
necessários para a superação dos problemas da saúde de
nossas populações.
A Universidade do Estado do Pará vem trilhando
um caminho próprio, característico de sua realidade de
universidade pública, extremamente dependente do tesouro estadual, porém, na direção irreversível do amadurecimento institucional, para que com maior autonomia
possa contribuir, de fato, para o desenvolvimento regional, para a popularização da ciência, para a divulgação e
transferência de conhecimento que nos façam reconhecer como povo que somos e o ambiente em que vivemos.
Para nós gestores, formadores, cientistas, a lembrança da
epígrafe de Saramago no ensaio sobre a cegueira: “Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.

Referências Bibliográficas
CHAIMOVICH, Hernan. Brasil, ciência, tecnologia: alguns dilemas e desafios. Estudos
Avançados, v.14, n. 40. São Paulo, 2000. pp. 134 – 143.
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Ciencia, tecnología, ingeniería e
inovación para el desarrollo: una visión para las Américas en el siglo XXI. División de
Educación, Ciencia y Tecnología. OEA, 2005.
PARÁ (Estado). Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Plano Diretor
de Ciência, Tecnologia & Inovação 2011 /2015. Belém, SECTI, 2011.
STAUB, Eugenio. Desafios estratégicos em ciência, tecnologia e inovação. Trabalho
apresentado pelo autor durante a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, em
Brasília, de 18 a 21/Set, 2001.
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ. Relatório de Gestão 2008 – 2011. Belém,
EDUEPA, 2012 (prelo).

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

53

ARTIGO

A importância da criação de um
Museu de Ciência e Tecnologia
para o Estado do Pará
Doutoranda em Museologia na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal. Tem experiência no campo da
Literatura, Cultura e Patrimônio. Atualmente é pesquisadora da Coordenação de Museologia do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Lúcia Santana

A

matriz da preservação na perspectiva contemporânea se baseia no principio do desenvolvimento
humano. E todos os documentos que versam sobre o desenvolvimento, principalmente pós 1970
no âmbito do patrimônio, consistem em referendar que o
museu, como instituição promotora da memória, deve estar a serviço da sociedade, tendo como principio o exercício
da educação na base de sua missão. Neste sentido, qualquer
tipo de museu a ser criado na atualidade deve considerar
esse principio que fundamenta a sua existência e sua importância social.
A preservação fundamenta a criação de um museu. O
que preservar, por que, como, para que e para quem a preservação é destinada devem ser as palavras-chave do plano museológico que consiste em referendar a missão, os princípios,
os valores, os conhecimentos, as técnicas e os saberes do fazer museal para assim gerir com propriedade o patrimônio.
Sem essa cadeia o museu pode perder a sua meta, pois é um
sistema organizativo que advoga para si esta operabilidade.
O plano museológico envolve diferentes atores e a participa-

54

ção da sociedade, enriquece a concepção de museu.
No ano de 2010, o museu da abolição da cidade de Recife estabeleceu como meta um plano participativo para se
pensar a história e a forma de como a cultura negra vinha
sido representada nos museus do Brasil. Os resultados mostraram que a representação da cultura negra em sua maior
parte vinha ligada ao tema da escravidão. Pouco se representava essa cultura em outras perspectivas.
Logicamente, que o contexto museológico perpassa por
uma relação de memória e poder, na qual o patrimônio
pode ser negociado e quem o decodifica são os grupos sociais e o museu pode legitimar uma concepção museológica, mas também pode romper com os paradigmas que
sacralizam somente uma forma de compreender o patrimônio.
A dinamicidade do museu tem a ver com sua cultura,
ou seja, quem o faz e como faz. Se a cultura do museu não
estabelecer elo com a dinamicidade cultural fora dos seus
muros, haverá assim um fosso entre a realidade cultural
exógena com a cultura museológica endógena.
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A dinamização do trabalho museológico
A sincronia e a diacronia são elementos favoráveis para
o exercício da preservação, pois geram o processo museológico, considerando o patrimônio herdado numa prática
processual e dinâmica. Serve como exemplo os museus in
situ criados no final da década de 60 na França, que primam pela dimensão ambiental e cultural de forma integrada, onde as pessoas possam compreender que o patrimônio não é exterior a elas. Então toda metodologia educativa
que incentive essa interação, proporciona uma visão mais
holística e sistêmica sobre a integração ser humano e natureza. Essa visão serve de influência para o conceito de
museu integral concebido por H. Varine na Declaração de
Santiago em 1972.
A dimensão ambiental e a concepção de novo museu
constitui uma nova matriz museal que destaca o patrimônio, o território e a comunidade em contraponto com a
matriz museal dos museus tradicionais baseados no tripé
da coleção, do edifício e do público. O alargamento do
objeto museal altera o significado do direcionamento do
museu pela inclusão da sociedade no gerenciamento do
patrimônio. A mudança tem que ser contextualizada no
âmbito das conquistas realizadas principalmente no século
XX, onde a inclusão social e o exercício da cidadania serviram como instrumentais para a acessibilidade das pessoas
à cultura, ou seja, pela garantia de ter o direito à memoria
e ao direito a museu. E neste sentido, a visão de público
ganha novas acepções.
O público, nos museus tradicionais, geralmente é visto como simples visitante que contempla os bens culturais
selecionados pelos especialistas. A exposição é o produto
de culminância de integração do museu com a sociedade.
Com a intensificação do turismo e a influência do marketing cultural, principalmente a partir da década de 80, o
público dos museus passou a ser visto como cliente. Os investimentos passam a ser direcionados, sobretudo para a
ampliação dos museus, com serviços de cafés, lojas, restaurantes, transformando-os num grande complexo cultural
com uma variedade de serviços para atender o cliente com
atratividade, eficiência e comodidade que formam assim a
base conceitual da qualidade dos museus que promovem a
mercantilização da cultura.
A qualidade do museu passa a ser associada a estrutura de uma empresa que se preocupa com seu cliente, pois
é ele quem paga pelos seus serviços. Esse fenômeno proporcionou o aumento do Produto Interno Bruto (PIB) na
Europa em virtude do turismo que trouxe para a sua rota
os museus.
Vários teóricos da museologia social como Davallon

(1995) e Victor (2005) são contrários a este posicionamento mercadológico do museu, afastando a sua função social
tão defendida no século XX, por entenderem que o público não pode ser visto como mero cliente. A dimensão
da cidadania reforça a aproximação da sociedade com o
trabalho museológico, porque garante a participação da
sociedade no trabalho de preservação, porque ela atua e
reconhece a importância desse trabalho quanto ao direito
conquistado em prol do seu desenvolvimento.
Victor (2005) propõe que a ideia de público seja somada a visão de cliente e a visão de participante, tendo assim a
modalidade cidadão-cliente, em virtude do posicionamento dos museus no sistema capitalista vigente, ou seja, os
museus são sistemas operativos e que administram a memória para uma diversidade de público que tem objetivos
diferenciados: alguns realmente vão se portar como meros
visitantes, outros como clientes e outros como partícipes
do processo museológico como um todo.
Neste sentido, o museu pode assumir essas particularidades, desde que tenha competência em administrá-las
e que possa usar instrumentais para mensurar os desejos
com os serviços. Mas a autora prefere que a modalidade
cidadão-cliente seja utilizada para os museus atuais, em
virtude de que o público-cidadão como partícipe ativo da
proposta museal tem consciência crítica sobre os processos
museológicos destinados para e com ele e o público-cliente
pelo critério satisfação que o levou a opinar sobre aquilo
que o satisfaz ou não, bem como serviu também para pensar nos públicos invisíveis que não frequentam estes espaços, mas que potencialmente podem ser beneficiados pela
ação museológica. A modalidade cidadão-cliente faz com
que os museus possam se renovar e criem ações internas e
externas para atender a demanda social.

A modalidade cidadãocliente faz com que os
museus possam se renovar
e criem ações internas e
externas para atender a
demanda social.
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A competência do fazer museal

Patrimônio em prol do desenvolvimento

A diversidade museal, o estreitamento da educação
com os museus e o incremento do turismo têm contribuído para que a sociedade atual exija atratividade, criatividade e interatividade como parâmetro de qualidade para os
museus. A linguagem e as experiências museológicas têm
que ser diversificadas e proporcionar o toque da emoção
como elemento poético e transformador da ação do sujeito
diante da sua realidade.
A criação dos computadores manuais de Giovanni
Gallo do museu do Marajó no final da década de 80 serve
como exemplo sobre o toque de emoção que é fundamentado numa proposição educativa baseada na criatividade
do fazer museal, na potencialidade da informação e na
proposição interativa entre ser humano e objeto:

O desenvolvimento é a palavra-chave que altera o objeto museal pelas qualidades sustentável, integrado e humanizado. Sustentável porque prima pela integridade
ecológica, justiça social e democracia. Integrado porque
foca o patrimônio a serviço da humanidade e humanizado porque dissemina a valorização dos direitos humanos,
para que a transformação social seja maior do que a transformação material.
O conceito de desenvolvimento muda a concepção de
pensar a política preservacionista no âmbito do sistema
capitalista, pois possibilita que a sociedade possa trabalhar
a mudança em prol da qualidade de vida e da sustentabilidade do planeta.
Mas o que não pode acontecer é que o desenvolvimento museal se perca na armadilha do capital. O desconhecimento e o não comprometimento com o patrimônio
podem engessar qualquer iniciativa preservacionista e ao
invés de termos um museu aberto, dinâmico e vivo pode
se ter um museu para poucos, onde o patrimônio ao invés
de ser o principal protagonista da história, somente servirá
de escudo para interesses individuais e distantes da ética
museológica contemporânea.
A Amazônia é o foco e a responsabilidade dos museus
de ciência e tecnologia é oferecer caminhos que promovam a educação em prol da cidadania, contribuindo para
que tais instrumentos estejam a serviço da população a fim
de mudar o quadro deficitário regional no que tange a dimensão social, cultural, econômica e ambiental aquém de
outras regiões do país.

O suporte é
feito com restos de
madeiras para ser
manipulado pelas
mãos;

Traz a ludicidade da linguagem
que contrapõe as
verdades empíricas
com as verdades
cientificas sobre a
cultura marajoara;

E proporciona
que o tato possibilite o contato com
o objeto, formulando assim a idéia
de que o homem
amazônico só
acredita tocando...

O fazer museal exige uma série de atividades envolvendo vários profissionais, bem como parceiros que podem
contribuir com a experiência museológica. No campo da
ciência e da tecnologia, um inventário participativo seria
um instrumento renovador de perceber a concepção de ciência e tecnologia, até porque são instrumentais que apresentam dimensões variadas, embora se reconheça que são
indispensáveis para o desenvolvimento.
As cartas patrimoniais do inicio dos anos 30 na Europa, as Declarações de Santiago e Estocolmo em 1972, a
constituição brasileira de 1988 e a Eco-92, a qual formulou as diretrizes do milênio na Carta da Terra e na Agenda 21 no Brasil, são exemplos que referendam o avanço
científico em prol do uso sustentável e compartilhado do
patrimônio.
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A responsabilidade dos
museus de ciência e tecnologia
é oferecer caminhos que
promovam a educação em prol
da cidadania, contribuindo para
que tais instrumentos estejam
a serviço da população.
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Os museus têm que primar por essa reflexão e participar da politica nacional de museus instaurada a partir
de 2003, que trouxe como resultado a criação do Instituto
Brasileiro de Museus (IBRAM) que vem fomentando a politica museal, bem como criando o plano museológico e o
marco regulatório dos museus para que o patrimônio seja
protegido e compartilhado.
Dessa forma, o museu poderá operar em rede e dividir
suas ações com outros museus do cenário local e nacional,
fortalecendo assim a meta da preservação: informação,
educação e gerenciamento do conhecimento em prol da
Amazônia.
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CASOS DE SUCESSO

Imagem aérea
dos tanques para
criação de Pirarucu

Criação de Pirarucu
em cativeiro
prospera no sul
do Pará
58

Emater apoia
bovinocultores a
trocar pecuária
por piscicultura

Arquivo Emater
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O Pirarucu é um dos
maiores peixes de
água doce do Brasil,
podendo atingir 3m e
pesar até 200Kg

Por Kenny Teixeira

Nildo Mon
teiro

A

criação de pirarucu (Arapaima gigas), um dos
peixes mais valiosos do mercado nacional, vem
ganhando fôlego nas águas de Conceição do
Araguaia, no sul do Pará, graças a um trabalho
desenvolvido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater). Desde 2008,
produtores rurais de assentamentos federais do município estão sendo incentivados a produzir o pescado em
cativeiro.
Após um período de estudo sobre a viabilidade técnica e econômica do projeto, técnicos da Emater começaram a orientar tradicionais bovinocultores sobre a
possibilidade de diversificação das atividades dentro das
propriedades, com a construção de viveiros escavados e
açudes artificiais.
“Com a criação do pirarucu, estou conseguindo um
lucro líquido que varia de 30% a 50%. Troquei a bovinocultura pela piscicultura e não me arrependo”, revela o
presidente da Associação dos Aquicultores de Conceição
do Araguaia (Aquicom), Eliezer de Queiroz Junior, o Júnior Queiroz.
Quem também aprova a atividade é ex-bovinocultor
Hideraldo Silva, também membro da Associação. Em
sua pequena propriedade chegou a ter 150 cabeças de
gado de corte, mas trocou o pasto por tanques escavados. Atualmente, ele trabalha com onze tanques, sendo
três exclusivamente para criação do pirarucu (os outros
mantêm variedades de “peixes redondos”), e já planeja
para dezembro deste ano o inundamento de mais outros
cinco espaços.
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Juntos, os dois agricultores familiares despescaram, entre novembro de 2011 e fevereiro de 2012, 21 toneladas de
pirarucu. A produção foi toda vendida para a empresa Mar
e Terra, a maior processadora de pescado da América Latina, que fechou contrato no Pará pela primeira vez.
Júnior Queiroz ressalta que o trabalho da Emater foi
primordial, já que as orientações passadas pelos técnicos
sustentaram a atividade. “Antes da Emater eu iniciei a piscicultura por conta própria e tive um prejuízo de mais de
80%. Quase todos os meus peixes morreram. Perdi mais de
seis mil alevinos”, lembra Júnior Queiroz.
Com pesquisa aplicada e acompanhamento técnico, a

Arquivo Emater

Os produtores Júnior Queiroz e Catuxo conferem os peixes ainda na fase de alevinos
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piscicultura tornou-se o carro-chefe da economia de famílias produtoras envolvidas. Hoje, dos integrantes da Aquicon, dez piscicultores cultivam, além do pirarucu, também
espécies de peixe redondo, como tambaqui, tambacu, piau,
curimatã e surubim pintado.
Com a intervenção da Emater, o mercado consumidor
passou a ser abastecido com um pescado de qualidade,
certificado pelo Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA),
regularizado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), comercializado dentro das exigências do Sistema de Inspeção Federal
(SIF), mesmo no período do defeso; comprado por empre-
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sas de outros estados e aprovado pelo consumidor.
De acordo com o engenheiro de pesca da Emater, Victor Tiago Catuxo, idealizador do Projeto, um dos gargalos
da atividade ainda é o alto custo de produção, sobretudo,
por causa da necessidade de compra de alevinos e de ração
industrial. Mesmo assim, existe mercado garantido, “o que
falta é qualificarmos e expandirmos esse mercado por meio
de políticas, crédito rural e acesso a tecnologias”, explica.
A estimativa para 2012 é que sejam despescadas cerca
de 70 toneladas de pirarucu, sendo 100% vendidos para indústrias dos estados de Tocantins e Mato Grosso, ao preço
de R$ 15 o quilo.

Thiago Leão

Antes da Emater, eu iniciei a piscicultura
por conta própria e tive um prejuízo
de mais de 80%. Perdi mais de seis mil
alevinos. Hoje, tenho um lucro líquido
de 30% a 50%. Troquei a bovinocultura
pela piscicultura e não me arrependo”
Eliezer de Queiroz Junior, piscicultor
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Thiago Leão
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É cada vez mais raro
um pescador conseguir
fisgar um pirarucu nas
águas do Rio Araguaia

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

63

Arquivo Emater

O peso da pesquisa

A pesca predatória quase
pôs em extinção esse peixe,
mas a Emater encontrou
na piscicultura uma forma
de oferecer para o mercado
o pirarucu sem degradar o
meio ambiente”,
Victor Tiago Catuxo,
engenheiro de pesca da Emater
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Thiago Leão

Segundo Victor Tiago Catuxo, foi gasto cerca de um
ano em estudos sobre o assunto em materiais do Instituto
Nacional de Pesquisa da Amazônia (Inpa), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e em artigos de revistas científicas especializadas.
O resultado da pesquisa foi verificado nos tanques.
Dentro de um rígido controle metodológico, ficou estabelecida uma rotina de trabalho para os produtores, com
horários e quantidades específicos para a alimentação dos
alevinos. Após um ano e meio nos tanques, seguindo o
cronograma montado pelo técnico, os alevinos chegaram
a 10 quilos, considerado um bom peso para o período.
A pesquisa aplicada também teve reflexo no sabor do
pescado. “Nosso comprador afirma que a carne é muito
mais saborosa. Acreditamos que seja pelo acompanhamento alimentar que o pirarucu recebe”, ressalta o engenheiro da Emater.
A produção regular de relatórios técnicos é outra exigência que contribui para o êxito do projeto. Os piscicultores precisam relatar dados sobre preço, quantidade
e valores de ração, corretivos agrícolas, produtos terapêuticos e profiláticos, gastos com pessoal, combustível
e lubrificantes e gastos com a compra dos alevinos. Além
disso, precisam controlar e informar aspectos técnicos
sobre a qualidade da água dos tanques e da alimentação
dos peixes.
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“Produtores da Aquicom despescam os peixes do tanque”

O trabalho de criação do pirarucu em cativeiro desenvolvido pela Emater na região do Araguaia está servindo
de base para estudos da Universidade Federal Rural da
Amazônia (Ufra). “O nosso trabalho está sendo reconhecido, já que foi na prática que atestamos a viabilidade desse projeto inédito e desafiador”, revela o engenheiro.
O Ministério da Pesca e Aquicultura já demonstrou
interesse em registrar mais piscicultores e aquicultores
na região. Essa certificação é o que garante a venda do
pescado como uma atividade legalizada. Em Conceição
do Araguaia são apenas sete registros, todos de membros
da Aquicon.

Raridade nas águas do Rio Araguaia

Com apoio da
Emater, produtores
controlam a
alimentação dos
alevinos

Na década de 90, Conceição do Araguaia era o maior
exportador do pirarucu da região, pescado nas águas do
Rio Araguaia. Mas, segundo Victor Catuxo, é cada vez
mais raro um pescador conseguir fisgar um exemplar da
espécie. “A pesca predatória quase pôs em extinção esse
peixe, mas nós, técnicos da Emater, encontramos na piscicultura uma forma de oferecer para o mercado o pirarucu sem degradar o meio ambiente”, afirmou o engenheiro de pesca. “É uma situação tão preocupante que
em estados como Mato Grosso, Goiás, Amazonas e Tocantins os rios estão fechados para a pesca do pirarucu,
sendo o Pará uma peça-chave para a comercialização do
pirarucu nativo”, completa.
O pescador profissional Edmundo Ferreira de Sousa,
de 67 anos, 32 deles dedicados a atividades pesqueiras,
revela a dificuldade atual em encontrar o pescado no Rio
Araguaia e em seus afluentes, Arraia e Pau d’arco. Segundo o membro da colônia de pescadores Z-39, no início
da carreira, chegava a pescar pirarucus de 180 quilos e a
totalizar duas toneladas do peixe em 20 dias de empreitada no Rio. Nos dias de hoje, o pescador afirma que, em
oito dias de pesca, só consegue pescar cerca de 200 quilos, uma redução de 75%. “Por isso que acho importante
o respeito ao período do defeso”, afirmou.
Além de contar com a escassez do peixe nos rios, a
pesca do pirarucu é cara. “O nosso lucro é pouco, cerca
de 30%, já que os utensílios de pesca do ‘pirosca’ são caros. Um quilo de linha pra tecer uma rede está em 45 reais e, pra fazer uma rede, preciso de, no mínino, 25 quilos
da linha”, revela.
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Museu Paraense
Emílio Goeldi: o
Museu da Amazônia

Fotos: Arquivo Museu Goeldi

MEMÓRIA

Pesquisar, promover a inovação científica, formar recursos humanos, conservar
acervos e comunicar conhecimentos nas áreas de ciências naturais e humana é a missão do Museu Paraense Emílio Goeldi, a mais antiga instituição científica da Amazônia
e um dos maiores museus de história natural do Brasil.
Fundado em 1866, está localizado em Belém do Pará, e é vinculado ao Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação. O Museu Goeldi é referência mundial por suas
coleções e pela contribuição de seus estudos para o conhecimento da Amazônia no
que tange aos sistemas naturais, à diversidade biológica e às dinâmicas socioculturais.
São 4,5 milhões de itens tombados em coleções científicas que se constituem fonte de
informação essencial para a conservação da biodiversidade e a preservação da cultura
material de sociedades indígenas e comunidades tradicionais.
Na formação de recursos humanos, o Museu Goeldi oferece oportunidades para
alunos desde o ensino médio até a pós-graduação. Além de cursos formais, existem
programas de Iniciação Científica, Capacitação Institucional e Estágios.
Os resultados das pesquisas do Museu Goeldi são parte fundamental de sua interação com a sociedade. Informação e Documentação, Museologia, Parque Zoobotânico,
Serviço de Comunicação Social e Núcleos Editoriais formam um sistema de comunicação científica de amplo alcance da diversidade de públicos atendidos pela instituição.

Rocinha, símbolo
do Museu Goeldi,
nos dias atuais
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Prédio da
Rocinha,
em 1895.
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Deseja ter seu artigo publicado na Ver-a-Ciência?
A proposta da Revista Ver-a-Ciência é ser um canal de comunicação voltado à
publicação de trabalhos inéditos concernentes à produção científica, tecnológica
e inovadora da região amazônica, em especial do Estado do Pará, sendo uma
importante fonte de informação sobre CT&I para o público a que se destina e
fortalecendo, de maneira estratégica, a interlocução entre o Governo, Academia e
Setor Produtivo. A publicação visa, ainda, contribuir para o reconhecimento nacional
da Amazônia como um lócus de grandes potencialidades no que diz respeito à
produção científico-tecnológica e à geração de um ambiente de inovação.
A contribuição por meio de artigos de informação técnico-científica ou artigos
analítico- opinativos é aberta a todos os trabalhos inéditos alinhados à política
editorial da Revista e aos objetivos propostos. Podem submeter artigos e fotos
pesquisadores, docentes, servidores administrativos, alunos de graduação e pósgraduação, representantes do setor produtivo e gestores públicos.
Acesse as normas de submissão.

revistaveraciencia@gmail.com
www.veraciencia.pa.gov.br
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