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Inovar, desenvolver as cadeias produtivas regionais, criar
uma ambiência favorável ao enraizamento de uma mentalidade empreendedora e criativa, com cultura de respeito ao meio
ambiente, supõe a conjugação de inúmeros fatores. Dentre esses,
a criação de parques tecnológicos, voltados ao desenvolvimento de iniciativas empreendedoras, de base científica, centradas
no aproveitamento da biodiversidade amazônica, apresenta-se
como uma das estratégias mais promissoras de consolidação
dessa ambiência de inovação. Ao mesmo tempo, a customização,
aperfeiçoamento e proliferação de tecnologias sociais, de fácil
acesso comunitário e portadoras de boas práticas, inserem os
pequenos produtores e as economias locais num novo cenário
de alternativas, com resultados surpreendentes em nível das pequenas economias locais.
Por fim, e de forma transversal, impõe-se uma mudança de
mentalidade na relação entre os principais atores institucionais
do processo - Governo, Academia e Setor Prudutivo - em vista da institucionalização de um verdadeiro sistema de inovação
no estado, em que o esforço conjunto de geração, transmissão
e avanço do conhecimento esteja comprometido com a solução
dos problemas regionais mais candentes.
Esta, em síntese, é a principal temática que permeia a segunda
edição da Revista Ver-a-Ciência, tecendo entre os vários artigos
e reportagens uma reflexão convergente, instigante e que aponta
horizontes comuns para todos aqueles comprometidos com o futuro de uma região que, apesar de todos os percalços e descasos,
ainda representa o maior desafio brasileiro do século XXI.

Boa leitura!

Alex Fiúza de Mello
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação”
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Por Ana Carolina Pimenta e Raphael Freire

O

senso comum costuma associar o termo
“tecnologia” a computadores, robótica e a
outras inovações que avançam à medida
que se expande o conhecimento científico.
Mas, numa era marcada por crises socioambientais, vem se destacando, cada vez mais, o conceito
de “Tecnologias Sociais” (TS), diferenciado por envolver
metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação
com a comunidade e que representam efetivas soluções
de transformação social. Em linhas gerais, essas tecnologias aliam saber popular, organização social e conhecimento técnico, para promoção do desenvolvimento
sustentável.
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No Pará, a quantidade e os tipos de tecnologias sociais
desenvolvidas ainda são desconhecidos em sua totalidade. Para fazer um mapeamento das soluções alternativas
de baixo custo e fácil (re)aplicabilidade executadas no estado, foi criada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Inovação (Secti) a Rede de Tecnologias Sociais do Pará,
composta por representantes do poder público e privado,
academia e organizações da sociedade civil.
Com quatro meses de atuação, a Rede já mapeou seis
projetos consolidados e a perspectiva é apoiar essas e
outras experiências. “Pretendemos implementar mecanismos de identificação, difusão, reaplicação, avaliação
e aperfeiçoamento de TS e buscar novas soluções para
demandas ainda não atendidas”, explica Paulo Henrique
da Rocha, coordenador de Transferência de Tecnologias
Sociais da Secti.
As tecnologias sociais podem atuar em diferentes setores: educação, saúde, agricultura, entre outros. No Pará,
algumas experiências vêm ganhando destaque e reconhecimento como estratégias eficazes para a geração de
trabalho, renda e melhoria da qualidade de vida para a
população.

415
De acordo com o Banco de
Tecnologias Sociais, da Fundação
Banco do Brasil, cerca de 415
tecnologias sociais são desenvolvidas
no Brasil. O Sudeste é a região que
mais concentra tecnologias em
desenvolvimento, seguida pelas
regiões Nordeste (112), Sul (73),
Norte (38) e Centro-Oeste (34). Os
principais focos de atuação destas
tecnologias sociais são: educação,
saúde, meio ambiente, renda,
alimentação e água.
10

Tecnologia social dos
“banheiros secos”
Historicamente, as populações amazônicas
têm enfrentado precárias condições sanitárias.
Dados divulgados pelo IBGE, referentes ao
Censo 2010, revelam que há na região Norte
cerca de 400 mil domicílios que não dispõem de
qualquer sistema de coleta de esgotamento sanitário. Na tentativa de transformar essa realidade, algumas tecnologias sociais de saneamento
ambiental foram desenvolvidas para melhorar
a qualidade de vida de milhares de famílias que
vivem na área rural do País.
No Pará, o Instituto Amazônico Amanacy
(Iama) atua, desde 2010, na reaplicação da metodologia de instalação de “banheiros secos”
em diversos municípios do estado. “As comunidades são capacitadas para construírem os próprios banheiros e reaplicarem a tecnologia no
município, além de receberem conhecimentos
sobre educação ambiental”, ressalta Paulo Rodrigues, coordenador do Iama.
Os banheiros funcionam como fossas sépticas desenvolvidas para tratar os dejetos humanos, em forma de compostagem a seco. Eles
são constituídos por um vaso sanitário com
separador e coletor de dejetos e por uma fossa,
composta por duas câmaras, feita de paredes de
alvenaria e telhado composto por telhas ecológicas.
A primeira câmara recebe os dejetos e os
materiais orgânicos, sendo responsável pelo
tratamento destes resíduos por meio de decomposição feita por bactérias e fungos. A segunda
é destinada ao processo de compostagem, pelo
qual os rejeitos orgânicos são cobertos, após
cada uso, por matéria orgânica, como palha,
aparo de grama, serragem, folhas e cascas de
alimento. Estes materiais têm a função de retirar o excesso de umidade na câmara e gerar o
equilíbrio entre carbono e nitrogênio, importante para o desenvolvimento do processo. O
mau odor é eliminado por condutos de ar e canos de ventilações.
Após 12 meses, o resultado da decomposição
é uma terra preta, pronta para ser usada como
adubo natural, sem cheiro desagradável nem
vermes nocivos à saúde humana e ao meio ambiente.
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Rico em nutrientes, como cálcio, magnésio, fósforo,
enxofre e potássio, o adubo natural serve para melhorar
a fertilidade de solos pobres. O biofertilizante pode ser
utilizado na adubação do solo de pastagens, de culturas
frutíferas e outras, como canaviais e paineiras.
Com apoio das tecnologias sociais dos “banheiros secos”, moradores do município de Gurupá, localizado no
arquipélago do Marajó, a cerca de 30 horas de barco de
Belém, construíram 16 banheiros. Outros dez já foram
instalados na Ilha do Combú (Belém) e 90 estão em negociação para serem instalados no município de Belterra.
Segundo Paulo Rodrigues, a tecnologia social dos “banheiros secos” contribui para melhoria das condições de
saúde e preservação do meio ambiente, além de ser uma
fonte de renda para os moradores de Gurupá. “O adubo
obtido é vendido em sacas pelos moradores e, também,
utilizado como biofertilizante que substitui a adubação
química, poupando despesas com a aquisição de insumos
industrializados”, explica.

De acordo com a Embrapa, a
utilização de biofertilizantes
obtidos pela tecnologia de fossas
sépticas pode gerar um ganho de
três mil reais, por ano, para cada
produtor rural.
Banheiro seco pronto para ser usado.
Arquivo IAMA

Protótipo da
fossa séptica.

Após a construção da fossa séptica, ela é instalada junto ao vaso coletor para formarem
o banheiro seco (foto acima).
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Ciência e tradição nos seringais
Com unidades implantadas nos estados do Pará,
Amazonas, Acre e Rondônia, o Projeto Encauchados de
Vegetais da Amazônia é mais um exemplo de reaplicação
de tecnologias sociais. Técnicos ligados ao Polo de Proteção da Biodiversidade e Uso Sustentável dos Recursos
Naturais (Poloprobio) ministram, desde 2004, oficinas
destinadas a capacitar os comunitários a confeccionarem
artefatos baseados na técnica que combina conhecimento
indígena tradicional de manipulação do látex com tecnologias semi-industriais adaptadas.
Uma das mais novas unidades do Projeto implantadas em solo paraense é a localizada no Assentamento
Paulo Fonteles, localizado em Mosqueiro (Belém), onde
a economia local advém da agricultura familiar, da produção de farinha e das carvoarias. “Ninguém gosta de
fazer carvão, ninguém diz que está feliz trabalhando em
carvoaria, mas não temos muitas opções”, alega Manoel
Mota Monteiro, líder comunitário responsável por levar
o projeto até o assentamento.
Com o roçado da mandioca e do milho dando pouco
retorno econômico e com todos os problemas decorrentes da produção do carvão, os assentados estão otimistas
quanto às perspectivas de os encauchados se tornarem
fonte de renda alternativa para a comunidade. “Muitos
projetos já vieram até a gente, nos iludem e somem. Este
é o único que chegou, implantou algo concreto e já vem
dando resultado”, destaca o agricultor Sabino de Souza
Oliveira.
No processo, é produzido um composto formado por
látex, água e fibras vegetais, como serragem de madeira.
A mistura passa por secagem, por meio de evaporação na
temperatura ambiente e de exposição à luz solar, dando
origem a produtos rentáveis e biodegradáveis. O acabamento das peças é dado por pinturas que lembram grafismos indígenas, realizadas com tintas orgânicas extraídas
de elementos naturais, como jenipapo, açaí, urucum e
caroço do cacau.
No Assentamento Paulo Fonteles existem cerca de 100
seringueiras e a extração do látex é feita há 1 ano e meio,
com rendimento em torno de 10 a 12 litros de “leite” a
cada cinco dias. Dois dias por semana, dez mulheres produzem, em média, 50 peças com o latéx extraído. “Esse
trabalho, além de ser um complemento na nossa renda é
uma forma da gente acreditar no nosso potencial, de que
somos capazes de fazer outras coisas”, afirma Neuziane
Nascimento.
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Transformar látex em produtos artesanais de alta durabilidade, genuinamente amazônicos e de apelo estético
pode ser um ótimo negócio. Um exemplo disso foi o que
ocorreu na Conferência Rio +20, realizada em julho de
2012, quando o estande que representava o projeto da
Tecnologia Social dos Encauchados foi o que mais vendeu seus produtos e gerou lucro.
O coordenador do Poloprobio, Francisco Samonek,
é o responsável pela coordenação das unidades e afirma
que a própria comunidade define como administrar os
recursos obtidos com a venda dos produtos. “Não impomos os preços, nem como e onde eles vão vender. Apenas
damos subsídios e informações de mercado para que os
próprios assentados façam a gestão do negócio”, assegura.

Porta-lápis, vasos, embalagens, bolsas,
mantas de tecido vegetal, sandálias, jogos
americanos, embalagens para presentes,
cortina, toalhas de mesa e camisetas são
alguns dos mais de 20 tipos de artefatos de
encauchados produzidos e comercializados.
Fotos: Ascom/Secti
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10 anos
Os produtos feitos de encauchados
não agridem o meio ambiente e
podem durar até 10 anos

“Sabino de Souza foi o escolhido para ser o multiplicador da Tecnologia Social dos Encauchados na
sua comunidade. “Fui até o Acre me capacitar e voltei
animado e disposto a repassar o que aprendi”. A ideia
é que Sabino capacite outros comunitários a retirarem de forma correta o látex e a elaborarem a mistura. A técnica desenvolvida permite que o látex seja
usado em até 30 dias, o que antes deveria ser feito no
mesmo dia que coletado”.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Produção agroecológica
Em Cametá, nordeste paraense, diversas famílias de
pescadores artesanais foram prejudicadas com a instalação de uma hidrelétrica no Baixo Tocantins, responsável
pela drástica redução na produção de peixes. A situação
era difícil também para agricultores, quilombolas, comunidades tradicionais e pequenos produtores que tinham
no cultivo da pimenta do reino a principal fonte de renda,
sendo reféns de um único comprador do produto.
A partir de 2007, a realidade começou a mudar quando a Associação Paraense de Apoio às Comunidades Carentes (APACC) implementou a tecnologia social “Redes
de Produção Agroecológica e Solidária” e deu início a
uma nova forma de produção: participativa e consciente.
A TS possibilitou o investimento na produção familiar

agroecológica e no agroextrativismo, gerando renda de
forma sustentável e segurança alimentar.
Agricultores familiares e das comunidades tradicionais, assim como gestores de organizações, associações,
sindicatos e empreendimentos solidários foram capacitados no que diz respeito à organização produtiva, articulação das organizações e estratégias de comercialização solidária, sempre valorizando os saberes tradicionais locais.
Um dos principais aspectos das Redes de Produção
Agroecológica e Solidária é o processo organizacional colaborativo e planejado, no qual mais de 80 agentes atuam
como multiplicadores dos conhecimentos e práticas da
Tecnologia Social. “Centenas de famílias que redescobriram como produzir sem destruir a floresta, rendendo lucros e prosperidade para a região”, assegura Franquismar
Marciel de Souza, coordenador da APACC.

Agricultores familiares e comunidades tradicionais são capacitados a gerar renda a partir da produção sustentável de alimentos livres de agrotóxicos
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As famílias envolvidas nas Redes também fazem o
plantio e o reflorestamento de mudas de espécies frutíferas e florestais através de sistemas agroflorestais, sempre “visando à preservação ambiental e a valorização e
resgate da biodiversidade local, dando a oportunidade de
se organizarem de forma coletiva e gerando renda respeitando o meio ambiente e com segurança alimentar”,
destaca o coordenador.
A produção agroecológica organizada tem propiciado a comercialização de diversos produtos em feiras
locais e regionais, como polpa de açaí, manga, taperebá (cajá), cupuaçu e goiaba, mel de abelha, camarão,
pescado, laranja, biscoito de Castanha do Pará, farinha
de mandioca, xaropes de frutas, castanha de caju, hortifrutigranjeiros, banana, galinha caipira, ovos, entre
outros.

Centenas de famílias
que redescobriram
como produzir sem
destruir a floresta,
rendendo lucros e
prosperidade para a
região”
Franquismar de Souza, da Associação
Paraense de Apoio às Comunidades
Carentes.

Arquivo APACC

As Redes de Produção já
proporcionaram diversas
melhorias aos moradores
de Cametá, como o
aumento da qualidade
e da quantidade da
produção agrícola, a
organização de feiras
periódicas, a agregação
de valor aos produtos
regionais, e também, a
inclusão de mulheres na
organização da produção
e comercialização.
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EEconomia
conomia ssolidária
A replica
replicação de metodologias que visam ao estabelecimento d
de iniciativas voltadas à Economia Solidária
c
também confi
guram-se como Tecnologia Social. É o que
tem feito o Instituto Capital Social, por meio do projeto
Bancos C
Comunitários da Amazônia, responsável pelo incentivo a formação de dez bancos comunitários na região
Norte do país, sendo três no Amazonas, um no Acre, um
R
em Rondônia
e cinco no Pará, nos municípios de Belém,
Jacu
Jacundá,
Gurupá, Igarapé-Miri e Ananindeua.
G
Gilvan Cleber Sales do Nascimento, coordenador do
Pro
Projeto,
explica que o Instituto responsabiliza-se por dar supo técnico e metodológico a organização dos bancos coporte
m
munitários,
de modo a torná-los autônomos e sustentáveis.

Fotos: Ascom/Secti

Já reformei meu
barco, comprei
novas redes e
outros materiais
com o dinheiro
emprestado”
Manoel da Silva
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O Banco Comunitário Tupinambá foi o primeiro banco comunitário criado na região Norte. Localizado na
Ilha de Mosqueiro, no bairro da Baia do Sol, adotou o
“Moqueio” como moeda social equivalente ao valor do
Real (1 Moqueio = 1 Real). O Tupinambá funciona como
uma rede de solidariedade entre produtores e consumidores locais, cujo objetivo é garantir microcréditos para
produção e consumo local a juros baixos, sem exigência
de consultas cadastrais, comprovação de renda ou fiador.
Em 2009, o Banco Tupinambá começou com apenas
15 clientes e um montante de empréstimo de cinco mil
reais. Atualmente, o banco possui uma carteira de 20 mil
reais e 97 empreendimentos locais que aceitam a moeda
e dão descontos para estimular seu uso.
Uma pesquisa realizada em 2009 revelou que houve
um aumento da compra de produtos diversificados na
própria comunidade. Antes do banco comunitário, somente 2% das pessoas residentes na Baía do Sol consumiam produtos vendidos na sua comunidade. Hoje, 64%
das pessoas realizam suas compras sem precisar ir até a
cidade, graças as facilidades do crédito de consumo ofertado pelo Banco.
Os créditos facilitados destinados a empreendedores
resultaram em novas oportunidades de negócios. À medida que o consumo local aumenta, aumenta-se o número de negócios criados, gerando, um ciclo virtuoso. Em
2008, por exemplo, a Baía do Sol contava com uma panificadora e um frigorífico para atender à população. Com
os empréstimos a baixos juros, quadriplicou o número
destes estabelecimentos. A produção de hortaliças, que
antes inexistia, foi iniciada por meio do crédito produtivo, exclusivo a empreendedores.
Os créditos produtivos variam de 300 reais a 15 mil
reais e contempla diferentes perfis de empreendedores.
“Atendemos desde o vendedor de salgados que quer
ampliar a sua produção, até o proprietário de farmácia”, diz a coordenadora do Instituto Tupinambá, Maria Ivoneide.
Manoel da Silva, mais conhecido como “Seu Pacamon”, é um dos beneficiados com os empréstimos do
Banco Comunitário. Desde que o Banco se instalou, o
pescador já realizou quatro empréstimos, sempre com
vistas à expansão de seu negócio. “Já reformei meu barco,
comprei novas redes e outros materiais com o dinheiro
emprestado”, diz. As dívidas são pagas em curto prazo,
em função do aumento da produção decorrente das melhorias e das baixas prestações.
O diferencial dos bancos comunitários está nos baixíssimos juros cobrados e no fácil acesso. Apesar da facilidade na aprovação, Marivaldo do Vale, coordenador do

Banco Tupinambá, afirma não ter problema com inadimplência. “Os juros são simbólicos e o que é cobrado é uma
pequena taxa de administração. As prestações ficam muito abaixo do que a pessoa pagaria se tivesse comprado
com crediário ou ‘fiado’”, destaca.
A moradora Maria de Fátima Silva conta que o Moqueio já a ajudou em diversas situações de emergência.
“Não preciso depender de fiados que nos saem muito
caro. Se acabar um gás ou algum alimento essencial, recorro ao Moqueio e acerto no início do mês”.
“A moeda social está fazendo uma diferença imensa
na vida dessas pessoas. Ainda me emociono com a dimensão que o Moqueio alcançou. Por tão pouco, estamos
conseguindo transformar realidades”, afirma Maria Ivoneide.
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ARTIGO

Parceria histórica entre a
castanheira e as comunidades
tradicionais amazônicas
Ricardo Scoles

RESUMO
Este artigo analisa a sustentabilidade ambiental da coleta das sementes da árvore da castanheira por parte das comunidades
tradicionais amazônicas a partir das características ecológicas desta espécie. Por meio de estudos em duas regiões da Amazônia
situadas em lados opostos da bacia hidrográfica, comprovou-se que a intensidade das atividades extrativistas não influencia a
regeneração natural da castanheira. A biologia reprodutiva e relações ecológicas da espécie explicam como a distribuição, adensamento e rejuvenescimento das populações de castanheira são favorecidos pela estreita relação em tempos passados e presentes
entre esta árvore e as populações humanas amazônicas. A baixa presença de plântulas e juvenis na maioria de castanhais estudados e sua conseqüente provável diminuição da produtividade em médio prazo devem ser combatidas, não com medidas de restrição extrativista, mas com enriquecimento e plantação de castanheiras em áreas florestais e/ou humanizadas (capoeiras, roçados),
usando matrizes produtivas da espécie.
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Testando a
sustentabilidade
ambiental das
atividades
extrativistas

N

os últimos anos, a taxa de desmatamento na
Amazônia Brasileira tem diminuído substancialmente, de 27.772 km2 em 2004 a 6.238 km2 em
2011, redução de 77% de superfície desflorestada
em sete anos (INPE, 2012). Ainda assim, a perda de cobertura florestal na Amazônia Brasileira está quase chegando
a 20% da floresta original após mais de quarenta anos de
atividades humanas predatórias na região. Estudos recentes mostram que, apesar da capacidade de resiliência da
floresta, a expansão agropecuária e as variações climáticas
estão provocando distúrbios nos ciclos de água e energia

em parte da Bacia Amazônica (DAVIDSON et al. 2012).
Sem dúvida, a frente de expansão do capital na Amazônia através da exploração de recursos naturais e expansão
do agronegócio (gado, soja, milho) continuam sendo uma
forte ameaça aos serviços e valores socioambientais da
Amazônia e, por isso, demandam urgentemente alternativas sociais e econômicas que consigam enfrentar a crise.
Desde a década de 1990, a sociedade civil organizada
(em especial, os movimentos sociais), a academia científica e as organizações ambientalistas (nacionais e internacionais) insistem em testar e defender iniciativas econômicas que permitam melhorar as condições de vida das
populações tradicionais da Amazônia, mas com o requisito de manter a floresta em pé. Entre estas, destacam-se
o ecoturismo, promoção de sistemas agroflorestais, subsídios econômicos para a conservação da floresta em pé,
beneficiamento e diversificação de produtos florestais não
madeireiros, aqüicultura e manejo de fana silvestre.
Historicamente, a coleta de frutos de árvores florestais é
considerada como uma atividade extrativista de baixo impacto ambiental, por não causar a morte da espécie explorada nem provocar desmatamento, e promissora em termos
socioeconômicos após adoção de políticas e ações públicas
adequadas (FEARNSIDE, 1989; ALLEGRETTI, 1994; AN-

Nas proximidades das residências das famílias extrativistas é comum a presença de árvores de castanheira. Tapagem, Rio Trombetas.
Fotos: Acervo pesquisador
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DERSON, 1994). Não obstante, o extrativismo vegetal não
madeireiro tem sido questionado recentemente por vários
estudos centrados em sustentabilidade ambiental. Entre
estes, destaca-se uma macro-análise feita com dados demográficos de 23 populações de castanheira ou castanha-do-pará (Bertholletia excelsa Bonpl.) onde se alerta sobre
um provável colapso demográfico desta espécie por baixos
níveis de regeneração (presença de jovens) em áreas intensamente exploradas por comunidades tradicionais (PERES
et al., 2003). Aparentemente a tese de sustentação é lógica:
a coleta de castanha significa remoção das sementes (futuras plântulas), se está é feita intensamente, o risco de baixa
regeneração nos castanhais (florestas dominadas por árvores de castanheira com densidade de indivíduos entre 5-20
por hectare) explorados é verossímil.
Intrigados por esta questão científica, o pesquisador do
Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas (INPA), Rogério
Gribel e o autor deste texto, decidimos estudar os níveis de regeneração natural das populações de castanheiras em diferentes sítios e regiões da Amazônia em parceria com Instituto de
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)
e com apoio financeiro do Programa de Áreas Protegidas da
Amazônia (ARPA), Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Programa Beca do Instituto
Internacional de Educação do Brasil e Projeto ‘Banco de Germoplasma da Castanheira’ do INPA/MRN/IBAMA.
Para isso, efetuou-se um intenso levantamento por dois
anos nos castanhais da Região do Rio Trombetas (Oriximiná, Pará) e da Reserva Extrativista Lago Capanã Grande
(Manicoré, Amazonas), Bacia do Rio Amazonas, em áreas
localizadas em unidades de conservação ou territórios quilombolas. Destaca-se que os sítios pesquisados apresentavam diferentes gradientes de intensidade de coleta o que
permitia analisar e comparar os dados a partir das variáveis
relacionadas com extrativismo, ecologia da castanheira e
níveis de regeneração. Os resultados encontrados foram
muito esclarecedores e significativos. Ao contrário dos argumentos e conclusões do trabalho de Peres et al. (2003),
os castanhais com maiores níveis de regeneração (densidade de plântulas e juvenis) localizaram-se próximos as comunidades ribeirinhas do Lago Capanã Grande (SCOLES
e GRIBEL, 2011). Não somente isso, os maiores níveis de
regeneração nesses locais, contrastaram com uma baixa
atividade dispersora da cutia, roedor considerado como o
principal agente natural de dispersão de sementes de castanheira (PERES e BAIDER, 1997, TUCK HAUGAASEN
et al., 2010). Por contra, na região do Rio Trombetas, a presença de plântulas e jovens foi rara na grande maioria dos
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castanhais estudados e independe da intensidade de coleta
e atividade dispersora da cutia (SCOLES e GRIBEL, 2012).
A comparação das duas grandes áreas de estudo mostrou que a estrutura populacional de Bertholletia excelsa
na região do Rio Trombetas era menos densa (árvores por
hectare) e mais envelhecida (tamanho do diâmetro do
tronco) que na região do Rio Madeira. O que explicaria essas diferenças entre os dois tipos de castanhais estudados?
Tudo indica que a resposta está na estreita relação entre
as populações humanas tradicionais e os castanhais. Na
região do Trombetas, os castanhais ficam afastados das comunidades e seu acesso é restrito a período da safra (meses
de janeiro a maio). Na outra região, Lago Capanã Grande,
os castanhais convivem com áreas de roçado e capoeira e
recebem a presença humana assiduamente. E aí, surge uma
nova pergunta, como as atividades humanas poderiam favorecer um maior adensamento e rejuvenescimento das
populações de castanhais?

Os castanhais e sua
relação histórica com
os castanheiros
A castanheira é uma espécie antropofílica. Sua distribuição está condicionada e favorecida pela presença humana na Amazônia desde períodos pré-colombianos. As
características ecológicas desta árvore podem nos ajudar
a entender melhor esta “parceria” histórica entre Bertholletia excelsa e ser humano na região. Sabemos que a castanheira é uma espécie clímax exigente de luz, ou seja, é uma
árvore cujo desempenho juvenil depende de alta exposição
à luz (SALOMÃO, 1991; SCOLES et al., 2011), sem que
isso impeça sua permanência na floresta madura durante centenas de anos, geralmente como árvore emergente.
Além disso, a castanheira é uma árvore com alta capacidade de rebrotamento (PAIVA et al., 2010, SCOLES et al.
2011) após perturbações (queimadas, derrubadas) e, pode
ser considerada como uma espécie indicadora de distúrbios passados ou recentes (BALEE e CAMPBELL, 1990).
Por último, vários estudos indicam que as taxas de regeneração das castanheiras em áreas de floresta densa são
menores em relação a florestas manejadas ou secundárias
(PEREIRA, 1994; COTTA et al., 2008; PAIVA et al., 2010).
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Figura 1

Localização das duas áreas de estudo:

1) Região do Rio Trombetas (Oriximiná e Obidos, Pará) e 2) Reserva Extrativista Lago Capanã Grande na Bacia do Rio Madeira (Manicoré, Amazonas).

Em resumo, da caracterização ecológica de Bertholletia
excelsa se desprende que o fator ambiental determinante
para a regeneração e desempenho juvenil da castanheira é
a luz. Neste sentido, determinadas atividades humanas, ao
favorecer uma maior entrada de luz na floresta primária
e/ou secundária (abertura de dossel, clareiras), poderiam
promover a regeneração da castanheira. Sob este ponto de
vista, a coleta de castanha não é uma atividade que influiria decididamente na regeneração nos castanhais. De fato,
como foi dito anteriormente, nas florestas maduras e ombrófilas da região do Rio Trombetas a presença de plântulas e juvenis de castanheira é rara, tanto faz se o castanhal
é intensamente coletado como explorado esporadicamente (SCOLES e GRIBEL, 2012). A biologia reprodutiva de
Bertholletia excelsa pode nos ajudar ainda mais a compreender as causas da pouca densidade de plântulas desta

espécie nos castanhais amazônicos. O fruto da castanheira
que alberga as sementes é muito duro e não se abre espontaneamente quando amadurece. A dispersão e posterior
germinação das sementes dependem da abertura do fruto
por agentes externos capazes de quebrar ouriço duro, virtude unicamente conhecida em cutias (roedores de forte
dentadura incisiva e musculatura bucal) e seres humanos.
Desta forma, a dispersão das sementes por cutias e/ou humanos é secundária e condicionada a comportamentos
não propositais destes dois agentes biológicos. Nas cutias,
a dispersão se efetiva quando estes roedores armazenam
o excedente de sementes e depois deixam de fazer uso alimentar destes por esquecimento ou morte do animal. No
caso dos humanos, a dispersão é involuntária e colateral as
atividades de coleta, transporte, limpeza e armazenamento
das sementes.
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A etapa seguinte a dispersão de sementes, a germinação, na castanheira é demorada e difícil, geralmente o
período de dormência e superior a um ano (MULLER et
al., 1980). Além disso, uma vez germinadas, as plântulas
sofrem alta mortalidade no primeiro ano de vida por alta
pressão predatória de animais silvestres (OLIVEIRA, 2000;
ZUIDEMA e BOOT, 2002), atraídos pela amêndoa comestível, ainda presente na planta na base do caule. Por último,
as poucas plântulas sobreviventes na mata somente vão ter
um bom desempenho quando aproveitam uma oportunidade de entrada de luz na floresta através de formação de

grandes clareiras (KAINER et al., 1998, MYERS et al., 2000;
SCOLES et al., 2011). Este fenômeno de escassez de indivíduos jovens nos castanhais contrasta com a situação observada em áreas manejadas por populações humanas ou
florestas secundárias, onde o nível de regeneração é mais
alto graças a maior disponibilidade de luz e maiores possibilidades de dispersão involuntária por parte de humanos
e inclusive de cutias, cientes de que estes roedores gostam
de esconder as sementes excedentes em áreas de capoeira
geralmente com sub-bosque mais denso que nas florestas
primárias (COTTA et al., 2008; PAIVA et al., 2010).

Manejando os castanhais
As restrições de coleta de sementes nos castanhais
coletadas tradicionalmente por comunidades amazônicas são desaconselhadas por sua ineficiência ecológica e
por suas repercussões socioeconômicas na economia familiar de milhares de famílias na região amazônica que
dependem da comercialização das castanhas para sua
sobrevivência (SCOLES e GRIBEL, 2012). Ainda assim,
é inegável que os castanhais mais envelhecidos, como os
da região do Rio Trombetas, têm baixos níveis de regeneração, o que a longo prazo pode significar uma diminuição da densidade de árvores e da produtividade nos
castanhais amazônicos. Para remediar isto, recomenda-se tomar medidas compensatórias de manejo florestal,
especialmente práticas de enriquecimento e plantação da
espécie com matrizes selecionadas e produtivas em áreas
humanizadas (capoeiras, roçados abandonados) e/ou florestas secundárias.

Figura 2

Distribuição da população de
árvores de castanheira
(diâmetro > 10 cm) em intervalos
de classe de diâmetro de 10 cm
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A distribuição da castanheira está
condicionada e favorecida pela presença
humana na Amazônia desde períodos précolombianos. As características ecológicas
da espécie podem nos ajudar a entender
melhor esta ‘parceria’ histórica entre as
castanheiras e o ser humano na região”.
Extrativista quilombola com cesto cheio de frutos de castanha.

Castanheiras emergentes em florestas secundárias (foto de anoitecer).

Muda de castanheira plantada em Tapagem, Rio Trombetas (março 2007)
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Com isso, em médio prazo, conseguiríamos um rejuvenescimento das populações de Bertholletia excelsa e
uma aproximação física da fonte de renda aos extrativistas. Não somente isso, tais práticas silvícolas recuperariam
áreas degradadas pela ação humana na região amazônica,
com o benefício socioambiental derivado (SALOMÃO et
al., 2006; SILVA et al. 2008; SOUZA et al., 2008; SCOLES
et al., 2011). Desta forma, práticas de enriquecimento e
reflorestamento com castanheira seriam benéficas para
comunidades extrativistas, setores ambientalistas e preservacionistas e instituições públicas de conservação ambiental, como o ICMBio. Com estas medidas, a estreita relação
entre seres humanos e Bertholletia excelsa se intensificaria
ainda mais numa “parceria” que já é secular e no meio de
um cenário atual crítico de conservação socioambiental da
floresta amazônica. Esperemos serem ouvidos pelo nosso
bem e pelos serviços socioambientais das nossas matas.

Práticas de enriquecimento e
plantação de castanheiras com
matrizes selecionadas em áreas
humanizadas e/ou em florestas
secundárias recuperariam áreas
degradadas, com o conseguinte
benefício socioambiental para
comunidades extrativistas”.
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CAPA

Parques tecnológicos são
alternativas para economia
verde na Amazônia
Três empreendimentos podem contribuir para
inovar, desenvolver cadeias produtivas e favorecer o
desenvolvimento sustentável em nossa região

Claudio Santos

Entrada do
Parque de Ciência e
Tecnologia Guamá,
em Belém
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Por Ana Carolina Pimenta e Solange Campos

A

criação de parques tecnológicos em todo o
mundo tem se consolidado como uma das alternativas mais viáveis para a implantação de
uma moderna economia do conhecimento,
pautada pelo incentivo a iniciativas empreendedoras de base científico-tecnológica. No Brasil, a ideia
de instalar parques para a promoção do desenvolvimento
tecnológico, econômico e social tomou fôlego a partir dos
j
anos 2000 e,, atualmente,, são cerca de 74 p
projetos
- entre
iniciativas em fase de operação, implantação ou planejamento - , concentrados, principalmente, nas regiões Sul e
Sudeste.
No estado do Pará, a política estadual de parques tecnológicos desenvolvida pelo Governo Estadual, por meio
da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti), prevê a criação e consolidação de três empreendimentos até o final de 2015. Eles serão focados no aproveitamento sustentável da biodiversidade amazônica, na formação, fixação e atração de um número maior de doutores

74

para a região e na consolidação de empresas inovadoras e
laboratórios com tecnologias de última geração.
As cidades-sede dos três parques - Belém, Santarém
e Marabá - foram definidas em função de sua relevância socioeconômica e de suas capacidades de geração de
conhecimento e competências. O objetivo é contribuir
para que o estado não se destaque somente por ser um
grande exportador de matérias primas, mas que seja capaz de gerar e exportar produtos e serviços a partir da
agregação de valor às riquezas naturais, abundantes na
g
região.
Embora com focos diferenciados quanto aos setores e
segmentos econômicos, os parques têm em comum a proposta de apoiar o desenvolvimento regional por meio do
suporte direto às atividades produtivas e de transferência
tecnológica, à qualificação dos ambientes de negócios locais e às ações de difusão do empreendedorismo. “Com os
PCT’s Guamá (Belém), Tapajós (Santarém) e Tocantins
(Marabá) queremos transformar conhecimento em serviços úteis à sociedade”, explica a diretora de Inovação Tecnológica da Secti, Gisa Bassalo.

Atualmente, existem 74 projetos de parques
tecnológicos no Brasil, entre iniciativas
em fase de operação, implantação
ou planejamento - , concentrados,
principalmente, nas regiões Sul e Sudeste.
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Pioneirismo na Amazônia
O Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), situado em Belém, é um dos empreendimentos mais
importantes do Pará e da Região Amazônica no que diz
respeito ao desenvolvimento de soluções tecnológicas e à
promoção da inovação, voltada ao aumento da produtividade e da competitividade do estado.
Com investimentos em torno de R$ 80 milhões e mais
de 90% das obras de infraestrutura física concluídas, o
PCT Guamá tem as áreas de Biotecnologia, Tecnologia
da Informação e Comunicação, Energia, Tecnologia Ambiental e Tecnologia Mineral como prioritárias para negócios e pesquisas de base tecnológica. Alguns empreendimentos já estão com bases implantadas ou em fase
de instalação no Parque, com investimentos na ordem de
R$364 milhões.
O Espaço de Inovação, que receberá startups (negócios
inovadores e com grandes potenciais econômicos) e laboratórios multifuncionais, deve estar concluído até janeiro
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de 2013. O prédio que sediará a Incubadora de Empresas
está na etapa de fundação. Unidades Plug and Play (áreas
com toda a infraestrutura pronta para instalação de empresas) e uma área de serviços, com restaurante, auditório,
sala de videoconferência, banco, correio e hotel, completarão este polo tecnológico.
O PCT Guamá também disponibiliza serviços de capacitação em gestão empresarial e em certificação para
laboratórios, além de expertise em elaboração e articulação de projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I).
Para residir no Parque, é preciso participar de chamada
pública por meio de edital. “O papel estratégico do PCT
Guamá é estimular a criação de empresas de base tecnológica, que desenvolvam produtos de maior valor agregado
e sejam competitivas. Ao apoiarmos a instalação de empresas com este perfil, também estamos contribuindo para
a maior fixação de capital intelectual na região”, comenta
Antônio Abelém, diretor presidente da Fundação Guamá,
responsável por administrar o Parque.
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R$80 mi
Com investimentos em torno
de R$ 80 milhões e mais de
90% das obras de infraestrutura
física concluídas, o PCT Guamá
tem as áreas de Biotecnologia,
Tecnologia da Informação e
Comunicação, Energia, Tecnologia
Ambiental e Tecnologia Mineral
como prioritárias para negócios e
pesquisas de base tecnológica.

Claudio Santos
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Pesquisa e sustentabilidade
Projeto Arquitetônico
do ITV em Belém_de
autoria do arquiteto Paulo
Mendes da Rocha

À beira do Rio Guamá, ficará localizado o primeiro Instituto Tecnológico Vale (ITV) do país. Com foco no desenvolvimento sustentável, a unidade paraense sediada no
PCT Guamá já conta com projeto arquitetônico definido
e obras iniciadas há um ano, com previsão de término em
2014. Por enquanto, o ITV desempenha suas atividades,
desde setembro de 2012, numa sede provisória em Belém.
As áreas definidas como prioritárias pelo ITV são as de
mudanças climáticas, gestão de águas, sustentabilidade na
indústria da mineração, biodiversidade, energia e tecnologias para monitoramento ambiental. Segundo Luiz Carlos
Silveira, diretor do ITV Desenvolvimento Sustentável, a
perspectiva é de que quando estiver em funcionamento no
PCT Guamá, o empreendimento conte com 63 colaboradores vinculados, entre pesquisadores, técnicos e bolsistas.
TIC
Com um investimento de aproximadamente R$ 6 milhões em equipamentos e R$ 3 milhões em licenças de software, o Laboratório de Sistemas Embarcados (LASSE), da
UFPA, encontra-se em fase de implantação no PCT Guamá.
Projetos e desenvolvimento de variados "hardware",
em especial circuitos eletrônicos voltados para telecomunicações, mineração e monitoramento ambiental, estão
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entre as principais especialidades deste laboratório, que
já desenvolveu projetos para diversas empresas nacionais
e multinacionais. “Uma meta almejada é a construção de
uma fábrica capaz de atender a demandas de empresas ou
outros laboratórios que necessitem de pequenos lotes de
produtos eletrônicos com alto valor agregado”, planeja o
coordenador do LASSE, Aldebaro Klautau.
Entre as motivações do LASSE, que serão potencializadas em sua residência no PCT Guamá, está a de prover condições para a expansão de empresas de base tecnológica na
região, fazendo inovação pautada na ciência. “O Pará precisa tornar-se atrativo aos que têm condições de criar tecnologia inovadora, para que os empregos mais ambicionados
também sejam encontrados no norte do país”, conclui.
PARCERIAS
Na rede de cooperação técnica do PCT Guamá estão
a Agência de Inovação Tecnológica da UFPA (Universitec), a Fundação CERTI (SC), o Centro de Tecnologia e
Qualidade do Setor de Móveis da região de Marche - Itália (COSMOB), o Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores do Porto/INESC (Portugal), a Associação
Italiana de Parques de Ciência e Tecnologia (APSTI) e o
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O Pará precisa tornar-se atrativo aos
que têm condições de criar tecnologia
inovadora, para que os empregos mais
ambicionados também sejam encontrados
no norte do país”
Aldebaro Klautau, LASSE/UFPA.

R$1,3 mi
A estrutura inicial do PCT Guamá
envolve recursos em torno de R$ 1,3
milhão e buscará atender demandas de
pequenas e médias empresas do setor
de alimentos e empresas voltadas para
a exploração de óleo vegetal.
Polo Tecnológico Navacchio (Itália). O Parque também é
membro da Associação Nacional de Entidades Promotoras
de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e da Associação Internacional de Parques Tecnológicos (IASP).
O PCT Guamá é resultado de um convênio entre Governo do Estado, UFPA e UFRA. Tem gestão da Fundação
Guamá e conta com aporte financeiro do Governo do Estado/SECTI, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos e
Projetos (FINEP). Também tem o apoio da Embrapa Amazônia Oriental, da Eletrobras/Eletronorte, do Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Pará (SEBRAE-PA), do Museu Paraense Emílio Goeldi e da Universidade
do Estado do Pará (UEPA).

Entre os empreendimentos em fase de implantação no
PCT Guamá está o Laboratório de Qualidade do Leite da Região
Norte (LQL/Norte), vinculado ao Programa Amazônia Eco-Láctea,
desenvolvido há cerca de cinco anos por pesquisadores da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Com investimento
inicial de R$ oito milhões, será o primeiro laboratório do gênero
a funcionar na Região Norte e envolverá mais de 200 técnicos
quando estiver funcionando.
O objetivo é rastrear a qualidade do leite e monitorar animais
com elevado potencial produtivo e qualitativo, para que estes
possam ter sua genética ofertada para a maioria dos produtores
da região Norte. “Teremos capacidade inicial de atendimento
de 50 mil amostras mensais, podendo triplicar este número.
Buscaremos colaborar informando aos produtores os problemas
eventuais, para que estes possam aprimorar seus procedimentos
de rotina e oferecer um alimento de melhor qualidade e maior
rendimento”, comenta o pesquisador Almir Silva, coordenador do
Laboratório.
A decisão de implantar o LQL/Norte no PCT Guamá foi estratégica, segundo Almir Silva, que observa o espaço como apropriado pelo perfil técnico-científico. “Os produtores e entidades que
farão uso dos nossos serviços irão observar que estamos inseridos
numa dinâmica de trabalho comprometida com a precisão e seriedade. Nossa intenção é consolidar o setor leiteiro como um dos
meios de sustentabilidade produtiva para a Amazônia”, avalia.
O Laboratório de Agroindústria da Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária Amazônia Oriental (Agroind/Embrapa
Amazônia Oriental), com 30 anos de trajetória, é outro laboratório que terá uma base sediada no PCT Guamá. A estrutura inicial
envolve recursos em torno de R$ 1,3 milhão e buscará atender
demandas de pequenas e médias empresas do setor de alimentos
e empresas voltadas para a exploração de óleo vegetal.
Segundo Marcos Oliveira, coordenador do laboratório, a base
do Agroind no Parque permitirá um modelo de gestão flexível
para o laboratório, possibilitando a ampliação do número de
empresas atendidas e o aumento da visibilidade do laboratório.
“O ambiente do Parque permitirá ampliar a interação com outras
instituições de pesquisa regionais e fortalecer as ações tanto na
área de alimentos, quanto em áreas voltadas para a produção de
biocombustíveis”, argumenta.
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RESIDENTES
O PCT Guamá sedia, desde 2009, o Centro de Excelência em Eficiência Energética (Ceamazon), primeiro centro de eficiência energética implantado na região Norte.
Criado em 2000, na Faculdade de Engenharia Elétrica da
UFPA, desenvolve pesquisas, serviços tecnológicos e formação de recursos humanos direcionados ao tratamento
das questões energéticas sob a perspectiva do uso mais
eficiente dos recursos energéticos disponíveis, levando em
conta as características socioeconômicas e ambientais da
região amazônica.
Para o pesquisador Ubiratan Bezerra de Hollanda, do
Ceamazon, sediar o Centro em um parque tecnológico favoreceu o relacionamento com seus públicos de interesse.
“A localização no PCT Guamá atende ao perfil do Ceamazon, que também faz a ponte entre a academia e o mercado
de energia no Brasil”, comenta o pesquisador
O Centro Regional da Amazônia do Instituto Nacional

de Pesquisas Espaciais (CRA/INPE) é outra importante instituição sediada no PCT Guamá. Instalado há três
anos, o INPE Amazônia desenvolve três grandes projetos
na área de tecnologia ambiental: TerraClass - Mapeamento de classes de uso e cobertura da terra da Amazônia;
DETER - Mapeamento de corte seletivo de madeira em
áreas da Amazônia; e Projeto Capacitação Internacional,
para qualificar técnicos de países da África, Ásia e América Latina.
Atualmente, cerca de 40 colaboradores diretos desenvolvem atividades de pesquisa no CRA/INPE, que foi implantado no PCT Guamá por conta da proximidade do
ambiente com outras instituições de CT&I. “Havia outras
opções de espaço, mas decidimos inserir o INPE em um
Parque orientado à nossa área de atuação: tecnologia e inovação. No prazo de um ano, esperamos duplicar o número de colaboradores”, comenta Alessandra Gomes, chefe-substituta do INPE Amazônia.

Havia outras opções de espaço, mas decidimos inserir o INPE em um
Parque orientado à nossa área de atuação: tecnologia e inovação”
Alessandra Gomes, INPE.

Os laboratórios do
Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais já
estão em atividade no
PCT Guamá
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Laboratório de Práticas
Motrizes, uma das oito
unidades que compõem o
Ceamazon
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Parque de Ciência e
Tecnologia Tapajós
(PCT Tapajós)
Em agosto de 2012, o Governo do Estado do Pará e
a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA) assinaram um protocolo de intenções com o propósito de
transformar o oeste paraense em polo de inovação, tendo
como ação primeira a implantação do Parque de Ciência e
Tecnologia Tapajós. O empreendimento ficará localizado
numa área de 48 mil m2 cedida pela UFOPA, no município
de Santarém, a 1520 km de Belém. Com um investimento
previsto de 45 milhões de reais, o parque atuará, prioritariamente, nas áreas de Tecnologia da Madeira; Agricultura Tropical e Produtos da Floresta; Pesca e Aqüicultura;

Geologia Mineral, se consolidando como um importante
ambiente para atrair empresas inovadoras e fomentar o
desenvolvimento científico e tecnológico da região oeste
paraense.
O plano de ocupação da área prevê a construção de um
conjunto arquitetônico que abrigará dois prédios: um destinado à localização de incubadoras e laboratórios e outro
destinado a sediar serviços, administração e salas/auditório para reuniões. Atualmente, já foi concluído o projeto
básico da construção do PCT Tapajós e a previsão é de que
em 2013 iniciem as obras de infraestrutura e edificações.
A silvicultura é importante regionalmente e representa possibilidades reais de geração de renda a partir de exploração racional e sustentável. Nas áreas de Tecnologia
da Madeira e da Agricultura Tropical e Produtos da Floresta, por exemplo, há oportunidades ligadas ao reflorestamento, ao aumento da madeira e de produtos com certificação florestal e àconsolidação da agricultura familiar.
No setor de Pesca e Aqüicultura, o Plano de Negó-

RAMPA PARA BARCOS
ETE

NÚCLEO
TECNOLÓGICO EM
AGRICULTURA
INSTITUIÇÃO
PARCEIRA
CONDOMÍNIO
EMPRESARIAL

RIO TAPAJÓS

TANQUES DE
PESQUISA
(PISCICULTURA)
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cios do PCT Tapajós prevê o investimento em pesquisas
e empreendimentos focados na pesca para consumo, na
ornamental e no aproveitamento de toda a cadeia produtiva, incluindo conservação do pescado e o beneficiamento da pele.
A Secti é a responsável pela tramitação jurídica relacionada à instituição que administrará o PCT Tapajós. A
ideia é que a gestão do parque seja de responsabilidade de
uma fundação com autonomia administrativa, a exemplo
do PCT Guamá.

Patrimônio natural
A região do Oeste do Pará abriga três Florestas
Nacionais (Flona), totalizando 1,2 milhões de ha, e
uma Reserva Extrativista (Resex), com 677 mil ha. Com
vistas às potencialidades regionais, o plano de negócios
do PCT Tapajós envolve projetos voltados a tecnologias
para manejo sustentável da floresta; tecnologias para a
reprodução de mudas nativas e design de mobiliário.

NÚCLEO DE BIOATIVOS
NÚCLEO DE
BIOTECNOLOGIA
ANIMAL
RESTAURANTE

Um parque
tecnológico no
sudeste do estado
O Parque de Ciência e Tecnologia Tocantins
(PCT Tocantins) ficará localizado no município
de Marabá (sudeste paraense), distante cerca de
654 km da capital, com raio de ação nos municípios de Parauapebas, Canãa dos Carajás,
Curionópolis, Eldorado dos Carajás Rondon do
Pará e Itupiranga. A intenção é contribuir para
a emergência de um pólo metal-mecânico na
região que demandará serviços e investimentos
em Pesquisa e Desenvolvimento oferecidos pelo
Parque.
O investimento no PCT Tocantins será da
ordem de 45 milhões de reais, aplicados numa
área de 25 mil m2 para a construção de lotes
que abrigarão incubadoras de empresas e laboratórios. O Parque atuará prioritariamente nas
áreas de Tecnologia Mineral e Novos Materiais;
Pesquisa Agropecuária com Manejo Sustentável; e Tecnologia Florestal Sustentável.
Um dos planos para o PCT Tocantins é o
investimento em tecnologias para redução de
impactos ambientais e a instalação de uma incubadora de empresas para instituir uma nova
dinâmica na cadeia produtiva do aço, do cobre
e do manganês, explorando, também, as potencialidades dos resíduos destes produtos. Dentre
os laboratórios que irão compor o espaço, estão:
Engenharia de Minas; Engenharia de Materiais;
Geologia Mineral.
A Universidade Federal do Pará (UFPA) é a
principal parceira do Governo do Estado e juntos pretendem ser o elemento integrador e viabilizador do PCT Tocantins.

LEBORATÓRIOS
DE PRODUÇÃO

Vista aérea da área
onde ficará situado o
PCT Tapajós
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ARTIGO

Atualidades e perspectivas da
pesquisa com células-tronco
Moysés dos Santos Miranda

RESUMO
O conhecimento da existência das células-troncos nos tecidos é antigo. A grande revolução científica atual não reside, portanto, no fato da descoberta destas células, mas sim no fato de que, nos últimos anos, os cientistas aprenderam a interferir no “destino” delas, direcionando a diferenciação das mesmas em outros tipos celulares muito diferentes do tecido original do qual elas
foram extraídas. A descoberta do grande potencial de diferenciação das células-tronco remeteu toda a comunidade acadêmica e a
sociedade, de um modo geral, à possibilidade de tratamento de diversas lesões teciduais graves, como o trauma medular, infarto
do miocárdio, assim como de doenças degenerativas, como o mal de Alzheimer, Esclerose Lateral Amiotrófica, entre outras. O Brasil é um país que vem se destacando no contexto mundial no que se refere aos estudos sobre células-tronco, com pesquisas nesta
área sendo desenvolvidas em sua maioria, por cientistas essencialmente das universidades públicas. Em nosso estado, entretanto,
a pesquisa com células-tronco e terapia celular ainda é incipiente, restrita aos laboratórios de pesquisa de órgãos públicos, ocupando posição de pouco destaque dentro do cenário nacional. Por outro lado, as perspectivas para a mudança deste panorama são
positivas, com a expansão do interesse de grupos locais de cientistas em desenvolver estudos nesta área.

A grande revolução científica não reside no fato da descoberta das
células- tronco, mas sim no fato de que nos últimos anos os cientistas
aprenderam a identificar, isolar, manter in vitro estas células-tronco de
tecidos e embriões e a interferir no seu ‘destino’”
36
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iariamente, grande parte das células que formam
nosso corpo se multiplica dando origem a novas
células da mesma linhagem de modo a manter o
funcionamento dos tecidos e órgãos de um determinado indivíduo. Porém, sabe-se que há, em praticamente todos os tecidos do corpo, um grupo pequeno de
células que se multiplicam eventualmente, funcionando
como um “estoque” a partir do qual é mantida a população
celular de um determinado tecido. Estas células são chamadas de células-tronco e o conhecimento de sua existência nos tecidos é antigo, assim como o conhecimento de
que os mais de 200 tipos celulares do nosso corpo são originados a partir de um grupo de células presentes quando
éramos apenas um embrião com 5-7 dias. A partir deste
conhecimento prévio, já fica fácil identificar dois tipos de
células-tronco que estão em muita evidência atualmente.
As células-tronco de origem adulta (chamadas também de
células-tronco adultas – presentes nos tecidos de um indivíduo) e as células-tronco de origem embrionária (chamadas de células-tronco embrionárias – presentes nos embriões em estágios iniciais de desenvolvimento).
Portanto, a grande revolução científica não reside no fato
da descoberta destas células-tronco, mas sim no fato de que
nos últimos anos os cientistas aprenderam a identificar, isolar, manter in vitro estas células-tronco de tecidos e embriões, e principalmente, a interferir no “destino” destas células
direcionando a diferenciação das mesmas em outros tipos
celulares em muitos casos muito diferentes do tecido original do qual elas foram extraídas, como por exemplo, a diferenciação de neurônios a partir de células-tronco obtidas
do tecido adiposo. Logicamente a descoberta deste grande
potencial de diferenciação destas células remeteu toda a comunidade acadêmica e sociedade de um modo geral à possibilidade de tratamento de diversas lesões teciduais graves,

Células-Tronco
Embrionárias

como o trauma medular, infarto do miocárdio, assim como
de doenças degenerativas, como a doença de Alzheimer, Esclerose Lateral Amiotrófica, entre outras.
Aproximadamente até cinco anos atrás, conhecíamos
basicamente dois tipos de células-tronco (por motivos didáticos e em função do foco do artigo, alguns outros tipos de células-tronco serão omitidos). As células-tronco
embrionárias, cuja caracterização inicial foi feita em 1981
pelo professor Martin Evans de Cambridge (Evans 1981)
e as adultas, cuja pesquisa se iniciou na década de 70 com
os professores Crosby em 1971 e Friedenstein em 1975
(Maniatis et al. 1971, Friedenstein et al. 1974). Em 2006,
um grupo de pesquisadores Japoneses da Universidade de
Kyoto, liderados pelo professor Yamanaka, apresentaram
ao mundo um terceiro tipo de células-tronco; as células-tronco induzidas (iPSC – induced pluripotent stem cells),
que são resultados da indução artificial de células somáticas da pele a se tornarem células-tronco com características semelhantes as embrionárias (Takahashi and Yamanaka 2006).
Estes três tipos de células-tronco divergem em diversas
características celulares básicas. Uma das mais evidentes
e importantes características é o grau de potencialidade celular, que por sua vez está diretamente relacionado
ao eventual sucesso do uso das células em terapia, assim
como em algum problema passível de ocorrer. Em função
destas diferenças, que conferem vantagens e desvantagens
aos diferentes tipos de células-tronco, há cientistas que se
dedicam na investigação e acreditam no sucesso do uso de
um determinado tipo de célula-tronco em comparação ao
outro. O quadro abaixo compara a potencialidade e algumas características básicas dos três tipos de células-tronco
e descreve algumas vantagens e desvantagens da possível
aplicação terapêutica destas células.

Potencialidade

Vantagens

Desvantagens

Pluripotentes: capazes de dar
origem a todos os tecidos, exceto
os tecidos extra-embrionários

• Manutenção ilimitada em laboratório
(grande capacidade proliferativa)
• grande potencial de diferenciação

• problema ético (destruição de embriões
para o isolamento das células)
• maior potencial de rejeição imune
• risco de formação de teratomas (tumores)
após transplante

Adultas

Multipotentes: capazes de gerar
muitos tipos diferentes de tecidos

• Facilmente isoladas de muitos tecidos
(ex.: lipoaspirados)
• auto terapia possível (sem rejeição
imune)

• menor potencial de diferenciação
• baixa recuperação a partir dos tecidos
doadores

iPSC

Pluripotentes: capazes de gerar
todos os tecidos exceto os tecidos
extra-embrionários

• grande potencial de diferenciação
• auto terapia por ser produzida a partir
da pele
• não é necessário destruir embriões

• risco de formação de teratomas após transplante
• células geneticamente modificadas
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Exemplos da eficiência
das células-tronco
Do ponto de vista de aplicação da tecnologia, podemos dizer que houve uma “explosão” de relatos científicos nos últimos 10 anos. Os mais variados tipos de
células-tronco vêm sendo estudadas nas mais variadas
espécies, com os mais variados propósitos, que não são
somente os terapêuticos. Para se ter uma ideia do potencial da tecnologia, as células-tronco podem ajudar a produzir animais transgênicos, produzir espermatozóides e
óvulos, assim como podem ajudar no entendimento de
muitos cânceres (recomendo a leitura do tema “células-tronco neoplásicas”). Apenas como uma amostra “nanométrica” da quantidade de relatos científicos sobre a
terapia com células-tronco podemos citar alguns exemplos interessantes.
Este ano de 2012, um grupo japonês relatou que, utilizando células-tronco derivadas da pele, foram capazes
de reconstruir folículos pilosos completos, contendo pelos normais e funcionais, nas costas de uma linhagem
de camundongos que naturalmente não possuem pelos
(Toyoshima et al. 2012), levando a discussões, por exemplo, a respeito da possibilidade do tratamento da calvície.
Em outro estudo deste ano, um grupo de pesquisadores
de um instituto no Irã, mostraram que células-tronco obtidas a partir do sangue menstrual foram capazes de se
diferenciarem, em laboratório, em células da cartilagem
(Khanmohammadi et al. 2012). Não apenas em termos
laboratoriais, mas também em nível clínico, especialmente com modelos animais, as células-tronco também vem
sendo utilizadas com resultados impressionantes.
Recentemente, o transplante experimental de células
iPSCs para o coração de um suíno com cardiomiopatia
isquêmica melhorou não somente a função cardíaca do
animal, mas também evitou o remodelamento do ventrículo esquerdo que ocorre nestes casos de cardiopatia
(Kawamura et al. 2012). Em humanos, diversos relatos
de estudos clínicos, utilizando células-tronco, já podem
ser encontrados em um banco de dados norte-americano,
inclusive com o tratamento de algumas doenças como a
cirrose hepática e a esclerose múltipla, já em fase III (vide
ClinicalTrials).
Levando-se em consideração os milhares de trabalhos
científicos já publicados e suas evidências, as pesquisas
atuais e os resultados clínicos já disponíveis, mostram que
inequivocamente a terapia celular revolucionará o tratamento de diversas doenças degenerativas.
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Pesquisas no Brasil
e perspectivas no
Estado do Pará
O Brasil é um país que vem se destacando no contexto mundial no
que se refere aos estudos com células-tronco, com pesquisas nesta área
sendo desenvolvidas em sua maioria, por cientistas essencialmente
das universidades públicas. Um marco impulsionador deste destaque
científico foi a criação em 2008, por parte do governo federal, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Células-Tronco e Terapia Celular (INCTC), cujo objetivo foi convergir diversos grupos de pesquisa e
pesquisadores Brasileiros que já vinham pesquisando as células-tronco,
porém isoladamente, criando assim um esforço conjunto na pesquisa
em células-tronco no Brasil.
Hoje o Brasil já dispõe também da Rede Nacional de Terapia
Celular, outra iniciativa do governo federal, abrangendo mais de
52 laboratórios espalhados em 5 estados brasileiros em um grande
esforço conjunto de alavancar a pesquisa em células-tronco no país. E,
de fato, o retorno dos investimentos tem sido muito promissor, uma
vez que pesquisas “de ponta” no tema “células-tronco e terapia celular”
vem sendo desenvolvidas por diversos laboratórios no Brasil, tanto em
nível celular básico quanto em nível aplicado, inclusive com resultados
muito expressivos de terapia em modelos animais e até em seres
humanos. No estado da Bahia, por exemplo, graças ao esforço conjunto
dos governos federal e estadual, foi montado dentro de um hospital, o
primeiro Centro de Biotecnologia e Terapia Celular do Norte-Nordeste
do Brasil que já desenvolve pesquisas em humanos para o tratamento
de cardiomiopatias com células-tronco adultas.
Em nosso estado, entretanto, a pesquisa com células-tronco e
terapia celular ainda é incipiente, restrita aos laboratórios de pesquisa
de órgãos públicos, ocupando posição de pouco destaque dentro do
cenário nacional. Vale destacar, infelizmente, que mesmo quase 30
anos após o primeiro transplante de medula óssea do Brasil realizado
pelo professor Pasquini no Paraná em 1979, o nosso estado ainda
não possui um centro especializado (SBTMO - Sociedade Brasileira
de Transplantes de Medula Óssea) no qual possa ser realizado este
procedimento que é talvez a terapia celular mais conhecida e praticada
atualmente no mundo. Por outro lado, as perspectivas para a mudança
deste cenário são boas por dois motivos: o primeiro é que já temos
pelo menos quatro grupos de cientistas desenvolvendo pesquisa em
células-tronco no nosso estado o que certamente fortalecerá a ciência
básica no tema e o segundo é que os estudantes e profissionais da
área da saúde, como os médicos humanos, médicos veterinários, biomédicos e enfermeiros, vêm demonstrando interesse pelo tema o que
certamente levará a médio-prazo a nucleação de grupos multidisciplinares que poderão executar abordagens experimentais mais aplicadas
do ponto de vista de ensaios clínicos em animais e humanos. Para
citar um exemplo de iniciativa, a Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade Federal do Pará (UFPA) deve implantar em 2013 o labo-
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ratório de células-tronco do Hospital Veterinário de Castanhal para dar
início a utilização destas células em animais de companhia e produção.
Entre os grupos de cientistas dedicados ao tema, dois são grupos
mais consolidados (inclusive fazem parte do INCTC), sendo o primeiro
deles o grupo ligado ao Instituto Evandro Chagas e a Universidade
Federal Rural da Amazônia, liderados pelas professoras Klena Sarges
e Érika Branco, respectivamente, que vem realizando estudos em
primatas utilizando células-tronco de origem adulta na consolidação
de fraturas ósseas e no tratamento da doenca de Parkinson. O outro
grupo da UFPA, em Belém, liderado pelos professores Wallace Leal e
Edna Franco realiza estudos com terapia celular em camundongos, nos
quais foi induzido experimentalmente um acidente vascular cerebral
isquêmico. Resultados recentes deste grupo mostraram que os camundongos tratados com as células-tronco mesenquimais da medula
óssea, apresentaram melhora significativa nos resultados dos testes
comportamentais em comparação aos animais não tratados (Franco et
al. 2012).
Além destes há mais dois grupos mais recentes, que começaram a
identificar e isolar células-tronco de origem adulta de diversos animais
de interesse local. Considerando-se a grande amplitude de aplicações
das células-tronco que podem até ser diferenciadas em gametas, a estratégia é de pelo menos montar um banco de células-tronco do maior
número possível de espécies de modo a preservar o potencial destas
células para o futuro. Neste sentido, células-tronco de morcegos, tartarugas da Amazônia e outros animais, têm sido isoladas e caracterizadas
pelo grupo dos professores Júlio Pieckzarca e Susana Milhomem da
UFPA em Belém, assim como células da medula óssea e da gordura de
bovinos, bubalinos, cães, caititus e cutias têm sido isoladas e caracterizadas pelo nosso grupo de pesquisa.
A cada dia que passa, fica cada vez mais evidente o potencial da
tecnologia de células-tronco e da terapia celular em revolucionarem
diversos aspectos da saúde e bem-estar humano e animal. No contexto
mundial, percebe-se que o Brasil vem ocupando seu papel de destaque
no desenvolvimento e utilização desta tecnologia. Em âmbito estadual, notamos que, caso os grupos de pesquisa já existentes colaborarem
de forma mais estreita e, até quem sabe, com a criação de uma rede
de pesquisa, caso haja mais interesse de estudantes e profissionais
da área da saúde e caso os governos federal e estadual incentivem a
expansão e a consolidação desta tecnologia por meio de auxílio às pesquisas, será possível evitarmos mais um atraso científico-tecnológico
do estado do Pará nesta tão promissora área da terapia celular.
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1 - Lagarto papa-vento, Anolis nitens, Juruti, Pará. Flávio Pimenta
2 - Pesquisa com óleos vegetais na Fac. de Eng. de Alimentos (UFPA). Alexandre Moraes
3 - Floresta de Nova Ipixuma, Pará. Manoel Neto
4 - Orquídea, Dendrobium phalaenopis. Manoel Neto
5 - Porco-espinho, Coendu prehensilis, Juruti, Pará. Flávio Pimenta
6 - Sapo-de-chifres, Ceratophrys cornuta, Parauapebas, Pará. Pablo Suárez
7 - Esqueleto de Pseudopaludicolas canga, Parauapebas, Pará. Pablo Suárez
8 - Amostra de Cristais - Faculdade de Física da UFPA. Manoel Neto
9 - Blástula bovina de 7 dias. Moysés dos Santos Miranda
10 - Blástula bovina de 7 dias (aprox. 150 células),
por fecundação in vitro. Moysés dos Santos Miranda
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ARTIGO

Dinâmica das Cadeias de Comercialização
dos Produtos Florestais Não Madeireiros
(PFNMs) no Estado do Pará:
O peso de uma economia invisível
Cassiano Figueiredo Ribeiro
Divino H. Peres da Silva Lima

RESUMO
Este artigo refere-se ao levantamento da produção e das cadeias de comercialização de Produtos Florestais Não-Madeireiros
(PFNMs) nos biomas mais representativos de seis Regiões de Integração do Estado do Pará: Tocantins, Marajó, Xingu, Baixo-Amazonas, Guamá e Caeté, realizado pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Pará (IDESP), em parceria
com o Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará (IDEFLOR), e divulgado em 2012. Os resultados da pesquisa surpreendem pela variedade e valores movimentados na economia paraense a partir do conjunto de PFNMs existentes. Esses produtos são representados por plantas medicinais, extratos, frutas, sementes, cipós, cortiças, fibras, resinas, taninos, óleos, que apresentam ampla utilização em processos de produção industrial ou artesanal e cuja demanda vem aumentando nos últimos anos.
Conclui-se que o sucesso na exploração e comercialização dos PFNMs somente será garantido se houver estímulos que induzam
o processamento parcial ou total dos produtos (que tem predomínio no açaí e castanha-do-pará) próximo às fontes dos recursos
florestais. Seja em escala comunitária ou em centros mais complexos, é preciso investir na busca por novos nichos de mercado,
com a industrialização de novos produtos.
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Descortinando uma economia

E

ntre 2008 e 2010, o Instituto de Desenvolvimento
Econômico, Social e Ambiental do Pará (IDESP) e
o Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará (IDEFLOR) realizaram o levantamento
da produção e das cadeias de comercialização de Produtos
Florestais Não-Madeireiros (PFNMs) nos biomas mais representativos de seis das 12 Regiões de Integração do Estado do Pará: Tocantins, Marajó, Xingu, Baixo-Amazonas,
Guamá e Caeté.
A metodologia adotada pelo IDESP nos estudos foi
das Contas Sociais Alfa (CSα)1. Tal metodologia consiste
na organização de Matrizes de Insumo-Produto (MIP) do
tipo Leontief construída de forma ascendente, que englobam além da produção rural extrativa, as atividades nas
indústrias e nos serviços urbanos cujo objeto provém do
setor de produção extrativista. O modelo também permitiu caracterizar o fluxo de comercialização por produto
estudado e, organizados para três dimensões geográficas2:
Local, Estadual e Nacional.
A pesquisa foi realizada por meio de questionário,
cuja aplicação, nas seis regiões de integração, mediante
entrevista semiestruturada junto aos agentes mercantis3.
Foram aplicados 1.558 questionários por meio dos quais
foram identificados 105 produtos florestais não madeireiros.
Os resultados da pesquisa - divulgados em 2012, numa
série de relatórios - surpreendem pela variedade, quantidade e valores movimentados na economia paraense a
partir do conjunto de PFNMs existentes. Esses produtos
são representados por plantas medicinais, extratos, frutas,
sementes, cipós, cortiças, fibras, resinas, taninos, óleos,
que apresentam ampla utilização em processos de produção industrial ou artesanal e cuja demanda vem aumentando nos últimos anos.

Evidenciam também a existência de uma estrutura
consolidada de produção e seus canais de acesso aos mercados consumidores, desmitificando o ideário de que as
populações amazônicas estão à margem de qualquer processo econômico. Pelo contrário, demonstra seu potencial
distributivo de geração de renda e colocam esses agentes,
antes taxados como arcaicos e atrasados, na crista da onda
do desenvolvimento sustentável pelo trato cuidadoso com
a floresta, fruto de um histórico milenar.
Dessa maneira, os PFNMs mostram-se como uma alternativa ao desmatamento na Amazônia, haja visto que há
um incentivo à conservação da floresta em pé, através de
atividades produtivas extrativistas (FIEDLER, 2008 apud
IDESP, 2011). Shanley & Medina (2005) ressaltaram os
múltiplos usos das frutíferas e das plantas úteis na Amazônia, como fonte de matéria prima para elaboração de remédios, cosméticos, artesanatos e alimentos. Além disso,
apresentam grande capacidade de gerar empregos, renda,
serviços e produtos ambientais com competitividade em
virtude do seu potencial sustentável (Ruiz, 2008). Diversos
estudos realizados nos últimos dez anos (Monteiro, 2003;
Couly, 2004; Medina e Ferreira, 2004; Shanley & Medina,
2005; Castro, 2006; Gomes, 2007; Dürr & Costa, 2008),
apontam o potencial econômico dos PFNMs, além da sua
grande relevância sociocultural.
Por outro lado, segundo a pesquisa do IDESP, em que
pese à potencialidade econômica dos PFNMs, pouco se
conhece sobre suas estruturas de produção e de comercialização, estratégias de formação de preço, logística,
transporte, etc. Por isso, padecem da falta de apoio institucional, de políticas orientadas para o setor, ausência
de crédito e assistência técnica. Assim este artigo lança
luz sobre algumas dessas questões, evidenciando que o
conhecimento sistematizado sobre as redes de produção
e comercialização tornam-se prementes para descortinar
uma economia pujante e de importância até então pouca
visibilidade.

1 Para detalhes da metodologia consultar Costa (2006) e IDESP (2012).
2 Local, que corresponde aos oitenta e um municípios pesquisados nas seis regiões; Estadual, para os demais municípios do estado do Pará e; Nacional, que foram comercializados para outros estados e/ou países.
3 Para a classificação dos agentes das cadeias de comercialização foram adaptadas as categorias com denominações estabelecidas por Costa (2002) e Dürr (2004) apud
IDESP (2012).
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O tamanho da economia da floresta

Análises dos valores
agregados e a participação
das (três) principais cadeias
A pesquisa quantificou os valores recebidos por todos
agentes mercantis ligados ao longo das cadeias. No seu
ponto de partida, em 81% dos municípios estudados das
seis RIs pesquisadas, o setor da produção agroextrativista
(Setor α), apropriou-se de um montante equivalente a R$
599,3 milhões (Valor bruto da produção agroextrativista VBPα) oriundos das vendas dos PFNMs. Desse montante,
73,5 % destinam-se a remuneração bruta de produtores/
extrativistas das RIs Tocantins (R$ 205 milhões) e Xingu
(R$ 235 milhões) e 21% na RI Marajó, sendo que nessas
regiões o Açaí (Tocantina e Marajó) e o Cacau (amêndoa)
destacaram-se como os dois principais produtos pela ordem de importância econômica no Estado:
Alguns produtos, segundo a pesquisa, apesar da prevalência em determinadas regiões, apresentam ocor-

Guamá
17.405

Baixo
Amazonas
9.482

Marajó
127.304

Rio Caeté
4.512

Tocantins
205.514
Figura 1
Fonte: IDESP, 2011.
Elaboração: IDESP, 2012

Xingu
235.140
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rência em todo estado. Dessa maneira, o açaí foi responsável por 56% (R$ 336 milhões) do VBPα total de
PFNMs comercializados a partir da produção, localizada nas seis RIs da pesquisa, sendo que se destacou como
principal em quatro destas regiões, conforme Tabela 1.
Em seguida, o Cacau (amêndoa) que gerou a partir da
comercialização pelos produtores um montante de R$
215 milhões e a Castanha-do-Pará, que gerou aos extrativistas R$ 4,3 milhões com a sua comercialização. Esse
produto tem na RI Baixo Amazonas a principal cadeia
de comercialização, auferindo o significativo valor de
R$ 3,2 milhões.
Apurou-se na pesquisa que o Valor Adicionado Bruto
(VAB) gerado em toda cadeia dos produtos pesquisados foi
da ordem de R$ 1,7 bilhão, localizados espacialmente da
seguinte maneira: 53% deste montante (R$ 890,1 milhões)
foram adicionados no mercado local, ou seja, no interior
das seis regiões. O Valor Adicionado Bruto corresponde ao
acréscimo monetário do produto em função das ações de
beneficiamento, transformação, comércio e principalmente em razão do valor das vendas do setor de produção aos
setores de demanda intermediária e final, os quais resultaram no equivalente a R$ 599,3 milhões (Tabela 1).

Valor bruto da produção
agroextrativista (VBPα),
ótica da oferta (R$ MIL),
nas seis regiões de integração, estado do Pará.
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Tabela 1

Principais Produtos segundo Valor da RBT e VAB,
gerada e circulada na comercialização dos PFNM, a partir das cinco regiões
de integração, estado do Pará, estimado para 2008. (R$ Mil)

RI

VAB R$

RBT R$

Principal Cadeia
Tocantins
Açaí
Xingu
Cacau amêndoa
Marajó
Açaí
Guamá
Açaí
Baixo Amazonas
Castanha-do-Pará
Rio Caeté
Açaí

Local %
34

Estadual %
74

Nacional %
32

33

1,5

46

24

21

14

4,5

2,5

0,9

3,6

0,3

7,3

0,8

0,5

0,2

Total Regiões

53

23

24

Total
712.926
655.460
488.112
477.850
351.788
319.485
53.374
47.572
62.724
48.120
10.010
7.042
1.678.934

Local %
30

Estadual %
66

Nacional %
32
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3

51

22

26

12

3

4

1

2,5

0,4

3,3

0,7

0,7

0,3

44

17

39

Total
1.479.113
1.344.782
1.561.726
1.541.588
750.396
690.363
99.574
88.190
99.436
71.503
21.964
16.710
4.012.210

Fonte: IDESP, 2012. Elaboração: IDESP, 2012

A pesquisa registrou que a esfera estadual registrou
23% (R$ 383,6 milhões) do VAB total. Neste contexto, a
região Tocantina se destacou com uma participação significante de 74% na formação deste valor (Tabela 1), tendo
como principal produto o Açaí.
Em relação à economia local, o setor estadual diferencia-se em função do nível de agregação de valor ao produto. Enquanto que a economia local, em geral situada no
município e seu entorno, responde em grande parte pela
comercialização e, no máximo, pelo beneficiamento primário, à exemplo de pequenos batedores locais de açaí voltado ao consumo, no nível estadual encontra-se um setor
de beneficiamento/transformação mais estruturado, povoado por agentes mercantis que atendem mercados consolidados e distintos.
Estes agentes se configuram, segundo a pesquisa, em
agroindústrias e cooperativas que realizam o beneficiamento a fim de atender a demanda nacional crescente, em
função dos novos hábitos alimentares, que perpassam por
questões de saúde e estética (PAGLIARUSSI, 2010). Por

sua vez, identificou-se uma grande concentração desses
agentes na RI Guamá, com destaque para o município de
Castanhal, que concentra grande parte das agroindústrias
de frutíferas.
Diferentemente do que acontece nas demais regiões, na RI Xingu o canal de comercialização do Cacau
se altera em função do principal mercado consumidor,
concentrado na esfera nacional, grande parte delas situando-se na Bahia, onde estão as usinas de moagem
ligadas às grandes indústrias importadoras de alimentos
mundiais.
Traduzindo essa relação em valores, a pesquisa conseguiu identificar que no mercado nacional foram adicionados 24% (R$ 405,1 milhões) do VAB total (Tabela 1), sendo que a região do Xingu gerou 46% deste valor estimado.
No entanto, o setor de varejo no âmbito nacional foi quem
mais contribuiu para a formação do valor adicionado nacional da região do Xingu, em função dos mais variados
preços dos produtos finais oriundo deste insumo vendidos
aos consumidores finais.
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Conclusões e recomendações
A questão extrativista na Amazônia historicamente
tem sido cercada de contradições e transformações, afetando a economia, o meio ambiente e a sociedade. Porém,
experiência como a pesquisa do IDESP demonstra que os
agentes mercantis (os profissionais florestais) têm redescoberto não somente o grande potencial dos PFNMs para
atendimento das nossas necessidades atuais e futuras, mas
também que o seu desenvolvimento proporciona maior
engajamento de pessoas, que passam a ter na atividade um
importante componente de subsistência e renda.
A metodologia utilizada nos estudos mostrou que a
economia gerada pelos PFNMs a partir destas seis regiões
foi expressiva, uma vez que a renda gerada e estimada para
o ano de 2008, fora mais de R$ 4 bilhões.
Deste valor, o setor produtivo agroextrativista, considerado o setor alfa (Setor α) do modelo, recebeu em torno
de R$ 599,3 milhões, equivalente a 15% do montante da
renda bruta gerada total (R$ 4 bilhões).
Ressalta-se que nesse primeiro elo das cadeias pesquisadas identificou-se pouca agregação de valor em função
de várias limitações, dentre as quais falta de infraestrutura
(feiras, mercados, estradas, energia, grau de organização
produtiva) e de escala (geográfica e produtiva).
Alguns produtos possuem uma estrutura de comercialização do tipo oligopsônica, na qual poucos e grandes
compradores têm alto poder de determinação do preço a
exemplo do que ocorre com o Cacau e Castanha-do-Pará,
prejudicando os produtores.
Verificou-se insuficientes etapas de verticalização dos
produtos quer nas esferas locais restringidas basicamente
pela comercialização, quer nas etapas estaduais que pouco
agregam em meros processos simples de beneficiamento
e transformação dos produtos, a exemplo do açaí que na
agroindústria transforma-se em polpa ou quando mais sofisticado sai em forma de “blend” misturado a outras frutas, como o guaraná.
Diante de tal quadro, o apoio institucional torna-se
premente aos PFNMs em todas suas etapas produtivas.
Grupos populacionais, historicamente marginalizados
(ribeirinhos, quilombolas, extrativistas, etc.) têm sua estratégia de sobrevivência ligada intimamente com os PFNMs,
e isso secularmente tem lhes garantido a ocupação do território de forma sustentável. Fazer chegar os serviços básicos (saúde e educação) a essa populações sem desarticular
suas redes e territórios é o outro grande desafio das políticas públicas.
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R$4
bilhões
A economia gerada pelos
Produtos Florestais NãoMadeireiros (PFNMs) gerou,
em 2008, uma renda de mais
de R$ 4 bilhões para o estado.
Das seis regiões pesquisadas,
o Açaí se destacou como o
principal produto em quatro
regiões paraenses, sendo
o responsável por 56% da
renda bruta gerada. O Cacau
(amêndoa) vem em seguida,
gerando um montante de
R$ 215 milhões. A Castanhado-Pará é o terceiro produto
em Valor Adicionado Bruto
e gerou aos extrativistas
R$ 4,3 milhões com a sua
comercialização.
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O fortalecimento econômico através da disponibilização do crédito e o fomento, bem como a criação de
uma estrutura de assistência técnica levando em conta as
peculiaridades dos PFNMs é outro importante elemento. Nesse caso a orientação do estado é fundamental, a
exemplo do que vem ocorrendo com o açaí. A alta nos
preços do açaí tem garantindo bons rendimentos aos coletores, porém elevados somente pelas forças de mercados sem o acompanhamento técnico devido. Os processos de manejo e adensamento de açaizais para obtenção
do fruto têm levado à supressão de outras espécies, causando danos ao ecossistema, inclusive em alguns casos
com a perda da produtividade do próprio açaí.
A falta de orientação e certificações dos processos
podem causar danos irreversíveis na produção do açaí,
à exemplo da contaminação da Doença de Chagas, que
poderia ser evitada se procedimentos simples fossem
adotados e se fossem introduzidas e massificadas boas
prática de coleta.
O sucesso na exploração e comercialização dos
PFNMs somente será garantido se houver estímulos que
induzam o processamento parcial ou total dos produtos (que tem predomínio no açaí e castanha-do-pará)
próximo às fontes dos recursos florestais, o que poderá
aumentar as receitas dos produtores em termos de comercialização. Seja em escala comunitária ou em centros mais complexos, é preciso investir na busca por novos nichos de mercado, com a industrialização de novos
produtos.
O estímulo ao aumento da demanda regional institucional, por exemplo, a inserção de produtos regionais na
merenda escolar, diminuiria a dependência de acontecimentos (inter) nacionais, como a flutuação nos preços.
Junto aos estímulos, possibilitar as melhorias na infraestrutura de comercialização (estradas, mercados, etc.) e
produção (energia, crédito, subsídios, etc.) diminuiriam
a dependência de atravessadores e os custos, aumentando a competitividade da atividade extrativa no mercado.
Por fim, um maciço investimento em C,T& I voltado
aos PFNMs aplicados nos diversos elos de suas cadeias
para o desenvolvimento de novos produtos e processos,
poderiam garantir a manutenção deste sistema produtivo sustentável, em um patamar de alta agregação de
valor. Subprodutos do açaí, como o isolamento de sua
proteína (antocianina), são comercializados em outros
países com um valor vinte vezes maior que o da polpa,
isso só para ficar no exemplo desta fruta, quando possuímos centenas de espécies de PFNMs identificados para
as mais diversas aplicações.
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ARTIGO

Inclusão digital e a busca
por um acesso tecnológico
respaldado nos reais interesses
dos povos da Amazônia
Ricardo Damasceno Moura

RESUMO
Este ensaio faz uma análise da importância das tecnologias digitais nos processos de desenvolvimento sustentável. Em seguida, examina conceitos de inclusão digital e a apropriação das Tecnologias de Informação e Comunicação, introduzindo reflexões
referentes à importância da democratização do acesso às TICs pelas comunidades amazônicas. Em sua conclusão, discute as chances de sucesso das diferentes estratégias de uma inclusão digital pautada na interculturalidade e numa cibercultura a partir do
conhecimento da Etnologia.
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O ciberespaço e a
difícil inclusão das
populações tradicionais

U

m problema sempre suscitado quando se inicia
um trabalho com inclusão digital é o da constante afirmação no campo acadêmico de que
este processo, na forma como vem sendo trabalhado, peca por não ter incorporado os direitos humanos, os direitos sociais e históricos de povos minoritários,
omitindo os elementos de promoção de uma inclusão digital específica e diferenciada.
Tal problemática conduz à reflexão que, de fato, as
conclusões sobre o que é inclusão digital não têm qualquer valor, pois se constituem em conceitos e práticas
desvinculados dos reais interesses de populações ribeirinhas e tradicionais da Amazônia.
Neste contexto, as populações tradicionais ainda têm
pouca presença. Temos um ciberespaço de cerceamento
da diversidade cultural e invisibilizador das culturas e cosmologias indígenas e africanas. Um espaço de formação e
informação que não foi absorvido pelos conceitos de inclusão que se encontram, meramente, no plano intelectual.
A apropriação digital por meio de uma “Etnologia na
cibercultura”, apoiada na tecnologia social traz um novo
conceito de diversidade, de etnodesenvolvimento e de
cultura como repertório de práticas do reconhecimento
da condição básica dos povos tradicionais.
A necessidade de abordar o tema do acesso às TICs
pelas comunidades tradicionais da Amazônia decorre da
percepção sobre o incipiente processo de reflexão acerca das práticas de inclusão digital e das múltiplas possi-

bilidades de, ao pensar a realidade plural da Amazônia,
defini-la como intercultural/digital em um espaço onde
se articulam natureza, técnica e cultura.
Necessário se faz, portanto, incluir efetivamente as
populações da Amazônia dentro de um contexto que evidencie as possibilidades, as potencialidades e as vantagens que as Tecnologias de Informação e Comunicação
podem trazer para a diversidade cultural e para a emancipação das subjetividades e saberes.
Fica evidente que, dependendo do lugar, da organização social, da pedagogia própria de determinada população, diferentes serão as respostas para as políticas
públicas de inclusão digital, demandando propostas de
inclusão digital diferenciada.
Os excluídos da floresta e as desigualdades de acesso à
sociedade da informação e do conhecimento
O conceito de inclusão digital se enfraqueceu diante
dos abissais índices de pobreza que resultaram na divisão digital, retirando de povos minoritários a capacidade de aprender e saber o que fazer com o que se
aprende. Portanto, a definição de inclusão digital e inclusão social são dissonantes abrindo caminho para a
desigualdade social.
A inclusão intercultural/digital nos permite compreender uma concepção de inclusão respaldada nas relações
concretas entre as populações amazônicas; opondo-se à
inclusão digital imposta, que desconsidera saberes e valores dos povos envolvidos.
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Inclusão intercultural/digital

A Etnologia na cibercultura

O conceito de inclusão intercultural/digital aplicado
à inserção tecnológica na Amazônia demanda cada vez
mais novos enfoques, que transcendam a mera aplicação
dos conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis
para as comunidades. Este novo conceito se consubstancia na possibilidade de lidar com conexões entre diferentes
etnias, propiciando, entrelaçamentos em rede e compartilhamentos entre múltiplos saberes.
Contudo, existem debates contrários a essa inclusão,
que impedem ou dificultam, uma discussão profunda sobre o processo de inclusão digital específica para grupos
étnicos e com menos chances de serem incluídos digitalmente e, mais que isso, inibem ou tentam impedir a implementação de políticas públicas com base na diversidade.
Para Gates (1995) essa situação se agrava “se não temos
um sólido campo de discussão de como essa inclusão digital pode ser realizada.” No entanto, a viabilidade de um
trabalho efetivo requer um conhecimento preciso das comunidades que habitam este território imerso na floresta.
Negligenciar a inclusão de comunidades tradicionais
da Amazônia ao acesso às TICs é destituí-las de sua condição de sujeitos, aprofundando a desigualdade, impedindo
que atores sociais se estruturem e se organizem originando
novas formas de resistências coletivas contra a opressão.
Os “excluídos da floresta” não são apenas desrespeitados física, geográfica ou materialmente, mas por todas as
riquezas de seus valores que não são reconhecidos, ou seja,
há também um exclusão cultural.
Daí a necessidade de uma inclusão intercultural/digital, um saber ainda em construção, que demanda empenho para fortalecer a garantia do acesso às tecnologias por
meio da consolidação de canais abertos à participação de
uma pluralidade de atores em processos decisórios de interesse público.

A inserção de novas tecnologias nas comunidades
tradicionais da Amazônia é um fenômeno recente e
envolve relações entre coletividades distintas, com
formas específicas de apropriação das TICs. Isso nos
remete a pensar em uma “Etnologia na cibercultura”,
que não trate tão somente da cultura material dos povos, mas, sobretudo que estimule a interação entre
grupos culturais nos ambientes digitais.
As etnias do Brasil nos programas sociais não
foram consideradas uma prioridade, o que levou os
mesmos indígenas e ribeirinhos a se organizarem em
associações, para reivindicar a participação nas políticas de inclusão digital. Por que as populações tradicionais não seriam incluídas? Por que teriam que ficar
à margem do processo tecnológico? Segundo Lévy
(1999), a inclusão digital traz consigo, paradoxalmente, a questão da exclusão. “A cibercultura provoca exclusões? É evidentemente uma pergunta central em
uma sociedade mundial na qual a exclusão (ou seja, a
forma contemporânea, de injustiça social) é uma das
principais doenças”.
Neste contexto de “exclusões”, uma cibercultura
pautada na Etnologia alerta para as condições entre as
possibilidades do reconhecimento do saber tradicional em rede, favorecendo a troca de conhecimentos e
a efetiva participação pública de populações da Amazônia nas tomadas de decisão em prol da sustentabilidade do meio ambiente.
Na sociedade em rede tudo interconecta-se: as
pessoas, os espaços, as tecnologias. Surowiecki (2006)
identifica esse processo como sabedoria das multidões, pois diferentes grupos conectados compartilham
informações e resultados. Já Pierre Lévy (1998) fala
em inteligência coletiva, como sendo uma inteligência que distribuída por toda a parte, incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta
em uma mobilização efetiva de grupos e movimentos
que buscam não somente uma satisfação, mas o reconhecimento de suas culturas, identidades e aspirações
(LÈVY, 1998).
É nesse contexto que a Etnologia torna-se imprescindível para nos dar a ideia do processo de inserção
tecnológica de populações tradicionais da Amazônia a
partir uma inclusão digital intercultural, que surja no
âmbito dos espaços indígenas e quilombolas, dos temas que nascem da diversidade e das inquietudes dos
povos da floresta.

Os “excluídos da floresta” não são
apenas desrespeitados física, geográfica
ou materialmente, mas por todas as
riquezas de seus valores que não são
reconhecidos, ou seja, há também um
exclusão cultural.
50
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É preciso considerar que as populações da Amazônia construíram uma organização baseada em princípios
voltados para conservação da natureza, ancestralidade,
uso coletivo da terra, relações de parentescos, formando
assim uma territorialidade diferenciada. Resistiram ao
longo da história e constituíram organizações representativas de suas categorias, estabelecendo um processo de
reivindicação política pautado na visibilidade e no reconhecimento dos direitos.
A democratização do acesso à tecnologia tem sido assumida em diversos graus pelos governos nacionais de
turno, isto é, tem sido até agora medidas públicas ligadas
a partidos políticos. Porém, iniciativas da área privada,
da sociedade civil, empresas transnacionais e organismos
internacionais já têm criado algumas medidas de inclusão digital.
O atual plano de governo para a inclusão digital deve
ser pautado pelo reconhecimento de que a exclusão digital amplia a miséria e dificulta o desenvolvimento humano. E de que, também, o direito à comunicação é sinônimo de direito à comunicação mediada por computador,
portanto, trata-se de uma questão de cidadania.
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Os programas de inclusão digital em nenhum instante
de sua elaboração incluíram em sua pauta a diversidade
como fenômeno ou conceito que se estende muito além
do acesso. Para Silva (1996), a diversidade amazônica
diz respeito às variedades de grupos, etnias, indivíduos,
condições socioeconômicas, trajetórias sociais, origens
geográficas, deslocamentos territoriais, visões de mundo,
práticas culturais, crenças, religiões etc. Por isso, a dificuldades de se formular políticas de inclusão digital nas
comunidades da Amazônia.
As reflexões e análises, infelizmente, não se produziram a partir de horizontes necessariamente críticos em
relação ao cenário atual dessas comunidades. Entende-se
que a compreensão do ambiente cultural, étnico, social
no qual as políticas públicas serão inseridas é condição
necessária para que elas sejam eficazes e se convertam em
ferramentas de mediação entre culturas e de transformação das realidades.
O espaço de uma Etnologia na cibercultura alerta para
as condições entre as possibilidades do reconhecimento
do saber tradicional em rede, favorecendo a troca de conhecimentos e a efetiva participação pública de populações da Amazônia nas tomadas de decisão em prol da
sustentabilidade do meio ambiente.
Assim, a tecnologia provoca mudanças “ecológicas”:
ela modifica totalmente as relações no ambiente em que
é introduzida. O fundamental, portanto, é saber em que
medida os novos meios/tecnologias alteram a concepção
sobre o que é o conhecimento e, no limite, sobre que é a
educação. Não uma educação puramente técnica, pensada apenas como treinamento para o uso de equipamen-
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tos, mas uma educação que faça da própria tecnologia
objeto de interrogação, a fim de que os sujeitos não sejam
usados nem abusados por ela (POSTMAN, 2002).
Consideramos que um primeiro passo nessa direção é
reconhecer que a inclusão digital que se vem realizando
hoje termina por negar a diferença ou silenciá-la. Então,
se propõe - através de processo específico e diferenciado
de inclusão digital - colocar ênfase à diferença e, garantir, pelo uso da tecnologia, que diferentes identidades e
interfaces culturais presentes num determinado contexto
indígena ou quilombola, se expressem nos espaços em
redes digitais.
Outro elemento importante para a inclusão digital é o
processo de empoderamento de direitos, principalmente
orientando os atores sociais que, com o advento da globalização, têm menos poder na sociedade da informação e
menores possibilidades de influir nas decisões políticas e
nos processos coletivos. O empoderamento favorece sua
organização e sua participação ativa na sociedade.
Por isso, o processo de inclusão digital é também uma
ação afirmativa concebida no sentido de desenvolver estratégias e metodologias de fortalecimento do poder de
grupos vulnerabilizados para que estes possam lutar pela
igualdade de condições de vida em sociedades marcadas
por mecanismos estruturais de desigualdade e discriminação.
Outro aspecto fundamental da inclusão digital etnológica é a formação para uma cidadania, capaz de subsidiar os povos “excluídos” a reconhecer as assimetrias e
jogos de poder, a trabalhar os conflitos e promover reações solidárias.
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Considerações finais
O processo de redução da exclusão digital traz novas
possibilidades para povos e comunidades tradicionais
que foram historicamente objetos passivos de políticas
indigenistas assimilacionistas e tutelares, silenciados
em suas culturas e identidades, mas agora buscam reconhecimento pelas práticas pedagógicas que desenvolvem como sujeitos com cultura e conhecimento.
A inclusão intercultural/digital destinada a segmentos que por séculos viveram em condição de invisibilidade é também uma forma de ação reparadora, tendo
em vista que se desenvolve entre grupos específicos que
apresentam menores chances de serem incluídos digitalmente.
Uma das características mais importantes da democratização do acesso às Tecnologias de Informação e
Comunicação seja o desenvolvimento de práticas que
ensejam uma transformação nos comportamentos e na
mentalidade da sociedade, sobretudo das novas gerações que habitam a floresta, dando condições de refletirem sobre as desigualdades inerentes ao processo de
inclusão à sociedade do conhecimento.
Algumas etnias começaram a se organizar para serem partícipes da chamada Sociedade da Informação,
porém em geral têm tido um papel passivo, sendo receptores de medidas governamentais ou privadas, o que
poderia influir na demora na expansão de programas
de inclusão digital para eles.
Para uma efetiva inclusão digital pautada no conceito de diversidade e cidadania se faz necessário uma
ação formativa, com a participação municipal, estadual, e federal, reunindo a sociedade civil, universidades
e empresas para a formulação de políticas públicas voltadas à “inclusão”.
Dentro desta perspectiva, espera-se que surjam
novos debates para que possamos dividir experiências, trazer inéditas contribuições para o desenvolvimento social, além de assegurar uma nova tomada de
pensamento. Neste sentido, experiências concretas de
apropriação social da tecnologia de informação e comunicação (TIC) impulsionam metodologias onde se
constroem os parâmetros, aliando os saberes das comunidades aos conhecimentos técnicos.
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CASOS DE SUCESSO

Pesquisas desenvolvem cupuaçu
mais resistente e produtivo
Há 10 anos, a Embrapa Amazônia Oriental lançou os primeiros clones de
cupuaçuzeiro tolerantes à vassoura-de-bruxa. Atualmente, uma nova cultivar
desenvolvida promete aumentar a qualidade e a produção da fruta.
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Por Vinicius Soares Braga

C

orria o ano de 2002 quando os agricultores do município de Tomé-Açu enfrentavam crescente dificuldade
nos cultivos de cupuaçu. Na década de 1980, a fruta
fora uma das espécies adotadas na região de Tomé-Açu
como alternativa à pimenta-do-reino, devastada pela fusariose. Junto a outras frutíferas da Amazônia, como açaí e cacau, o
cupuaçu havia ganhado mercado e se tornara um cultivo de inOut doença, no entanto, empurrava, anos
teresse econômico. Outra
depois, o cupuaçu para o mesmo destino da pimenta-do-reino.
vassou
Conhecida como vassoura-de-bruxa,
o mal já havia atingido tal
ponto de infestação na rregião que comprometia a rentabilidade
do cultivo de cupuaçu.
“A gente vinha brigando
brigan com a vassoura-de-bruxa desde que
os plantios atingiram oi
oito a dez anos. Mas cada vez o trabalho
co
para podar os galhos contaminados
aumentava e isso encarecia
le
o custo de produção”, lembra
o produtor rural Michinori Konagana. Além disso, o cort
corte das partes atingidas pela doença fazia
produ
os cupuaçuzeiros produzirem
menos frutos. E chegava um momento em que a produç
produção caía a tal ponto que não compensava
“Ho
o trabalho exigido. “Houve
um agricultor que derrubou todos
fo plantar outras coisas”, conta Konagano.
seus pés de cupuaçu e foi

sa

Ronaldo Ro

Pesquisador Rafael Alves:
melhoramento genético
do cupuaçu exige longos
períodos de avaliação.
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Segundo o pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental Rafael Alves, a vassoura-de-bruxa sempre existiu na
região. “O Pará é considerado o centro de origem do cupuaçu na Amazônia. Então a vassoura-de-bruxa já convivia
com o cupuaçu há muito tempo. O que houve foi uma
mudança de status, ela passou a ser uma epidemia”, explica o pesquisador. Na floresta, a diversidade de espécies
dificulta a contaminação de um pé de cupuaçu a outro,
mas em pomares comerciais o fungo tende a se espalhar
com facilidade, devido à proximidade das plantas.
Outro fator que colaborou para difusão da doença foi
a ausência de critérios de seleção das sementes que eram
utilizadas nos cultivos pioneiros. “Os agricultores plantavam com sementes colhidas na mata, de cupuaçuzeiros
dos quintais ou buscados na feira”, conta Alves. Segundo
o pesquisador, esses primeiros plantios comerciais apresentam grande variabilidade e a maior parte das plantas
oferece uma baixa produção de frutos.
A solução para seguir com o cultivo de cupuaçu, Michinori e outros agricultores encontraram nos quatro clones de cupuaçuzeiro que a Embrapa Amazônia Oriental
lançava naquele ano de 2002: Coari, Codajás, Manacapuru e Belém. O principal diferencial dessas cultivares
são as características genéticas que conferem resistência
à vassoura-de-bruxa. Mas não apenas. Os trabalhos de
pesquisa também haviam mostrado que essas variedades
proporcionavam desempenho superior em produção de
frutos e de polpa.
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O número de quatro cultivares veio atender à necessidade de não deixar plantas do mesmo clone vizinhas umas
às outras. Como o cupuaçuzeiro não se autofecunda, cada
planta depende da troca de pólen com outra planta compatível para produzir frutos. “Além disso, é uma forma
de dar mais segurança ao pomar, pois a doença terá mais
dificuldade de se propagar numa mesma linha de cultivo se as plantas forem de variedades diferentes”, esclarece
Rafael Alves.
PARCERIA
Como são clones, a propagação das quatro cultivares
não se dá por semente, mas por meio de muda enxertada.
Isso oferecia a possibilidade de os produtores rurais começarem novos plantios com as mudas resistentes à vassoura-de-bruxa. Mas o que fazer com os pomares pioneiros? Michinori Konagano ofereceu-se então para uma parceria com
a Embrapa a fim de investigar uma técnica que utilizasse os
antigos pés de cupuaçu como cavalo para os clones. Depois
de três anos de trabalho, chegaram ao resultado. “De início
erramos bastante, mas pesquisa é assim. Hoje a técnica de
substituição de copa de cupuaçuzeiro pode ser ensinada a
um agricultor em alguns minutos”, afirma o produtor.
Ainda segundo Konagano, a introdução dos clones na
região aumentou a produção de cupuaçu. “Passamos a incentivar os outros produtores a recuperarem seus pomares
antigos”, lembra. Com a técnica, as plantas voltam a produzir em dois anos após a copa ter sido renovada.

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará
Revis

De início erram
erramos bastante, mas
pesquisa é assi
assim. Hoje a técnica
de substituição de copa de
cupuaçuzeiro pode
p ser ensinada a
um agricultor em
e alguns minutos”,
Michinori Konagano, produtor
pr
rural.

Michell Costa

Michinori
M
ichinnorri Konagano:
Konagano: parceiro
no ddesenvolvimento
esenvvolvvimento da enx
enxertia
xerttia
de co
copa
opaa doo cu
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Cupuaçuzeiro atacado
pela vassoura-debruxa: produção cai
drasticamente.
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Caminhos da pesquisa
A busca por variedades de cupuaçuzeiros resistentes à vassoura-de-bruxa iniciou-se ainda na década de
1980. Segundo o pesquisador da Embrapa Amazônia
Oriental Rafael Alves, a iniciativa partiu do professor
e pesquisador Rubens Lima. “Ele compreendeu que a
vassoura-de-bruxa seria um gargalo para a expansão da
produção do cupuaçu e foi em busca de materiais genéticos resistentes à doença”, conta Alves.
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A cultivar de cupuaçu BRS Carimbó tem a vantagem de ser propagada por sementes.
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O primeiro passo foi coletar, em diferentes pontos da
Amazônia, ponteiras (parte do galho) de dezenas de cupuaçuzeiros que não apresentavam sintomas da doença. Em
seguida, esse material genético foi enxertado e gerou uma
coleção de 46 acessos de cupuaçuzeiro, que foi instalada
em Belém, Pará. No processo de avaliação, as plantas foram inoculadas com a vassoura-de-bruxa. Com isso verificou-se que algumas plantas não apresentavam sintomas,
apesar de estarem num ambiente infestado. “Ano a ano o
número de plantas contaminadas aumentava, mas algumas permaneciam sadias. Algo que pode ser atribuído a
uma resistência genética”, explica Alves.
Ao longo dos anos, além da avaliação de resistência
à doença, os pesquisadores também monitoraram diversos aspectos de interesse agronômico, como tamanho do
fruto, rendimento de polpa e produtividade por planta.
Outro fator importante é o sincronismo na floração, pois
cada planta depende da troca de pólen compatível com o
seu para produzir o cupuaçu. “Todo esse processo de avaliação levou cerca de 15 anos. Apenas para se ter algum
grau de certeza sobre a produtividade de uma planta, tem
que se observar, no mínimo, o comportamento de cinco
safras”, revela o pesquisador.
A luta contra a vassoura-de-bruxa, no entanto, não terminou. Apesar de resistentes, os clones não são imunes ao
fungo. Da mesma floresta onde se encontraram plantas capazes de tolerar a doença, também pode um dia sair um
isolado, fungo da mesma doença dotado de características
genéticas capazes de prejudicar os clones de cupuaçuzeiro.

A nova geração de cupuaçuzeiro
Dez anos após lançamento dos quatro clones de cupuaçuzeiros resistentes à vassoura-de-bruxa, a Embrapa Amazônia Oriental apresentou uma nova cultivar dessa fruteira,
a BRS Carimbó. “Ela é neta daqueles primeiros materiais
trazidos da mata e, além da resistência à principal doença,
apresenta maior produtividade tanto de polpa quanto de
amêndoa”, afirma o pesquisador Rafael Alves.
Outro avanço tecnológico da nova cultivar é a propagação por sementes. “Isso era uma limitação dos clones, pois
as mudas enxertadas tem maior custo e são mais difíceis de
transportar. Com as sementes, um número maior de agricultores será beneficiado”, comenta Alves.
O interesse dos agricultores pela nova variedade sementes
é confirmado pelo produtor rural Michinori Konagano, que
também é o atual secretário de Agricultura de Tomé-Açu. “A
busca pela nova cultivar é grande e a produção de sementes e
polpa de cupuaçu deve aumentar em breve”, prevê.
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Vassoura-de-bruxa
A principal doença que ataca os cupuaçuzeiros é causada pelo fungo
Moniliophthora perniciosa e desenvolve-se nos galhos da planta, ativando o
crescimento com brotações deformadas e também afetando flores e frutos.
O nome popular se refere aos ramos secos que se assemelham a uma vassoura velha. A contaminação se dá quando os esporos (fase reprodutiva do
fungo) se fixam na superfície dos ramos ou frutos em crescimento. Eles são
transportados pelo ventou ou pela água da chuva. Para combater a doença
é recomendada a poda fitossanitária, que consiste no corte dos galhos
atacadas pela doença para ser queimado ou enterrado.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

61

MEMÓRIA

UFRA: tradição e
reconhecimento em
Ciências Agrárias
Por Roberta Muniz
Já são 61 anos de tradição no ensino de Ciências
Agrárias, área de conhecimento que determinou a criação da então Escola de Agronomia da Amazônia (EAA),
em 1945, porém só instalada em 1951. Posteriormente, a
EAA foi transformada na Faculdade de Ciências Agrárias
do Pará (FCAP) e, através da Lei 10.611, de 23 de dezembro de 2002, a FCAP transformou-se na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA).
A EAA surgiu para formar técnicos em agropecuária
na região, além de atender a uma situação especial que
surgira com o término da 2ª Guerra Mundial e o consequente êxodo dos especialistas estrangeiros, principalmente americanos, que estavam cedidos ao Instituto
Agronômico do Norte.
Seis décadas mais tarde, além do seu campus central,
situado na capital paraense, a UFRA também está pre-

Foto atual do Prédio Central da UFRA.
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sente nos municípios de Capitão Poço, Parauapebas, Paragominas, Capanema e Tomé- Açu. A instituição atua
também nos municípios de Benevides (Benfica), Castanhal, Salinopólis (Cuiarana) e Igarapé-Açu, por meio das
Fazendas Escolas.
Com 3.255 alunos matriculados, a UFRA forma profissionais altamente qualificados para atuarem no mercado, através dos cursos de graduação em Agronomia,
Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Engenharia
Ambiental, Medicina Veterinária, Bacharelado em Informática Agrária, Zootecnia e Licenciatura em Computação. A Universidade conta também com oito cursos de
Pós-Graduação, sendo seis de Mestrado e dois de Doutorado, além da Especialização em Residência em Medicina
Veterinária.
A UFRA elevou os parâmetros das Ciências Agrárias
no norte do país, tendo seu trabalho reconhecido em
todo Brasil.
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Edifício Sede da UFPA (1958).

Fotos: Ascom/UFRA

Lançamento da Pedra Fundamental do Edifício Sede da Escola de Agronomia,
hoje denominado Edifício Prof. Rubens Lima. realizado em 27 de dezembro de 1952.
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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.

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