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Chegamos ao terceiro número da nossa Ver-a-Ciência. Os 

desafi os estão postos e a nossa determinação em consolidar um 

veículo de divulgação da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, 

no Pará e na Amazônia, nos alimentam nesta caminhada. Levar 

ao público leigo informações palatáveis sobre temas ligados à 

ciência é tarefa difi cílima, porém, importantíssima.

Além do conhecimento científi co, é fundamental ampliar a 

difusão da cultura do empreendedorismo. Apoiar uma política 

séria focada nas incubadoras de empresas é contribuir com a 

criação e consolidação de empresas criativas e inovadoras no 

estado. É pensar num Pará capaz de transformar, por meio da 

inovação, sua rica biodiversidade em desenvolvimento socioe-

conômico e sustentável.

Dentro do escopo da valorização de nossos recursos natu-

rais, os artigos desta edição abordam temas variados focados 

no potencial de nossa fl oresta, na riqueza do conhecimento 

tradicional paraense, na necessidade de suplantar a etapa pura-

mente extrativista de nossas cadeias produtivas, na importância 

do investimento em tecnologias para preservação ambiental e 

na urgente criação de um programa para a atração e fi xação de 

doutores na Amazônia que possa criar ambiência científi co-tec-

nológica na busca por soluções apropriadas à realidade regional.

Boa leitura!

Alberto Cardoso Arruda
Secretário de Estado de Ciência,

Tecnologia e Inovação
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Incubadoras de empresas

O que faz uma incubadora? Quais as vantagens 
em ser uma empresa incubada? Quantas 
incubadoras o Pará possui e qual a natureza de 
cada uma? Confi ra na reportagem

08
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Divulgação científi ca para a população ainda é um 
desafi o para a ciência contemporânea.
Alguns pesquisadores querem mudar este quadro

88
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Por meio das Mostras de Ciência e Cultura, pesquisadores percorrem o estado e trocam experiências

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará

Por Ana Carolina Pimenta

A 
divulgação científi ca faz parte do trabalho 

dos pesquisadores. Publicação de artigos, 

participação em eventos acadêmicos, apre-

sentação de painéis estão entre as ferramen-

tas usadas pelos cientistas para darem visibi-

lidade aos seus estudos e comunicarem com seus colegas. 

A divulgação entre os pares é, sem dúvida, supervaloriza-

da e, entre muitos cientistas, a única forma de divulgação 

adotada. Mas, nos últimos anos, a comunicação científi -

ca está passando por um processo de mudança, pautado 

pela crescente necessidade de socializar a pesquisa e seus 

resultados. 

 A conseqüência é um aumento do número de cien-

tistas preocupados em dialogar, também, com o públi-

co não especializado, em se fazerem ser compreendidos 

e em despertar, entre a sociedade, o interesse pelos as-

suntos científi co-tecnológicos. O resultado deste esforço 

pode ser visualizado em dados estatísticos. As três pes-

quisas nacionais sobre percepção pública da ciência re-

alizadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inova-

ção (MCTI) nos anos de 1987, 2006, 2010 mostram que o 

interesse da população por Ciência e Tecnologia (C&T), 

em geral, é contínuo e crescente: 20% (1987), 41% (2006) 

e 65% (2010).

Contudo, as mesmas pesquisas revelam que a imensa 

maioria dos entrevistados não conhece os cientistas bra-

sileiros, nem as instituições que se dedicam a fazer ciên-

cia no Brasil. Outra conclusão signifi cativa é a de que, 

quanto menor a escolaridade e a classe econômica, me-

nor é o interesse por C&T. Isso pode explicar porque tan-

tos pesquisadores paraenses têm buscado divulgar seus 

trabalhos entre a população mais carente.
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O pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi, 

Mário Jardim - que trabalha, entre outras coisas, com 

conservação, manejo e produção de frutos e palmito 

em comunidades tradicionais - é um exemplo disso. Ele 

tem atuado diretamente na difusão dos conhecimentos 

científi cos para as localidades onde o acesso aos meios 

de comunicação é difi cultado. “Como resultado, conquis-

tei a confi ança por parte dos moradores das populações 

tradicionais e consegui despertar o interesse de jovens 

comunitários em ingressar no nível superior de ensino 

e aprenderem novas técnicas para induzir o crescimento 

produtivo a partir do saber local”, diz. Para o engenheiro 

fl orestal, o cientista precisa entender que a pesquisa não é 

realizada para atender a um público específi co, mas para 

atender a uma sociedade que anseia por novos conheci-

mentos e por maior qualidade de vida.

A prestação de contas à sociedade é outro bom motivo 

que leva pesquisadores a buscarem uma interação maior 

com o público “leigo”. “Além de minimizar a distância 

entre a sociedade e as Instituições de Ensino e Pesquisa, 

a divulgação serve para mostrar como são aplicados os 

recursos públicos”, destaca Mário Jardim.

 “É de grande importância a transmissão dos resul-

tados científi cos à comunidade em geral, principalmente 

em casos de pesquisas fi nanciadas por recursos governa-

mentais, afi nal, foi esta sociedade que patrocinou e está 

patrocinando estes trabalhos”, enfatiza Wellington Fon-

seca, pesquisador do Campus Tucuruí da Universidade 

Federal do Pará (UFPA).

Interiorizando o saber
Se popularizar a ciência nos grandes centros urbanos 

já é algo complicado, a situação é ainda pior nas peque-

nas cidades do interior amazônico. Pois é com grande 

criatividade que alguns pesquisadores têm encarado este 

desafi o.

O Laboratório de Engenhocas, programa de extensão 

da UFPA coordenado pelo professor Wellington Fonseca, 

é um exemplo de experiência bem sucedida no que diz 

respeito à disseminação da C&T num município peque-

no. Uma equipe composta pelo pesquisador e por alunos 

de diversas engenharias têm promovido em escolas de 

Tucuruí (situada a 290km de Belém) apresentações lúdi-

cas e interativas utilizando materiais alternativos, reciclá-

veis e de baixo custo, articuladas com outros projetos de 

extensão, como o “EngenhaTube”, “Jogoteca Tucunaré”, 
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“Introdução à Supercondutividade e Nanotecnologia” e 

“Feira de Ciências e Inovação Tecnológica”. 

Em 2012, o grupo apoiou a organização da 1ª Feira de 

Ciências das Escolas Estaduais de Ensino Médio de Tucu-

ruí e para 2013 já garantiu fi nanciamento junto ao CNPq 

para a realização de novas feiras. O professor Wellington 

Fonseca acredita que o trabalho de popularização da ci-

ência no município tem contribuído para estimular nos 

jovens o interesse pelo conhecimento. “Não pretendo que 

todos sigam uma carreira científi ca, mas quero que a so-

ciedade pare de perder futuros cientistas, engenheiros, 

professores e outros profi ssionais. Às vezes, só falta um 

‘empurrãozinho’ para que os mais jovens venham se inte-

ressar em cursar uma faculdade”, enfatiza o coordenador. 

O professor Wellington tem na internet uma grande 

aliada na difusão do saber científi co. Além de Feiras, o pes-

quisador desenvolve o Projeto de Extensão “EngenhaTu-

be”, ao qual dentro de um canal do Youtube os estudantes 

de engenharia ligados ao Projeto postam vídeos didáticos 

sobre Ciências. Já no site labengenhocas.ufpa.br, estão dis-

poníveis diversas informações cientifi cas, como vídeos, ar-

tigos, roteiros de experimentos, entre outros.
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Não pretendo que todos 
sigam uma carreira 
científi ca, mas quero 
que a sociedade pare de 
perder futuros cientistas, 
engenheiros, professores 
e outros profi ssionais”.
Wellington Fonseca, coordenador do 
Laboratório de Engenhocas
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O ensino de ciências nas escolas tem sido tema de diver-

sos estudos em todo o Brasil e as conclusões quase sempre se 

convergem. Em geral, o ensino de ciências é pobre de recur-

sos, desestimulante e desatualizado. A formação dos pro-

fessores é insufi ciente, as condições de trabalho precárias e 

há pouco estímulo à qualifi cação. As defi ciências graves em 

laboratórios, bibliotecas, material didático, inclusão digital e 

outras agravam a situação.

Além de superar as adversidades diárias, os professores 

precisam encontrar as ferramentas e a linguagem apropria-

das para conseguir transmitir aos jovens em idade escolar o 

entusiasmo pela C&T e nem sempre estão preparados para 

isto. Formar professores aptos a desenvolverem em seus alu-

nos uma atitude refl exiva, crítica e investigativa é um grande 

desafi o para as universidades. 

O professor Wellington Fonseca alega que as universida-

des, em função dos critérios de avaliação das agências de fo-

mento, supervalorizam a comunicação científi ca voltada tão 

somente à comunidade acadêmica. “Quando somos alunos 

de graduação, mestrado ou doutorado, não nos é repassado 

a importância de partilhar os resultados de nossas pesquisas 

com a sociedade. Fomos e somos até hoje estimulados sim a 

publicar, mas publicar artigos em congressos e em periódi-

cos científi cos, pois ainda é a principal forma de avaliação”.

O pesquisador Jesus Brabo, que por dez anos coorde-

nou o Clube de Ciências da UFPA e agora trabalha no Ins-

tituto de Ensino de Matemática e Ciências (IEMCI/UFPA), 

atuando na formação inicial e continuada de professores, 

acredita que o desafi o das universidades continua sendo 

a formação de educadores capazes de iniciar os jovens no 

“fazer/pensar ciência”. Segundo ele, as críticas nas quais as 

universidades privilegiam a formação de “reprodutores” e 

não “produtores” de conhecimento têm gerado refl exões e 

mudanças positivas no ensino de graduação nos últimos 

dez anos.  O resultado é o aumento de cursos e projetos 

voltados à superação de antigos problemas: excessiva espe-

cialização, aulas focadas no professor, avaliação centrada 

na memorização de conteúdos e distanciamento entre te-

oria e prática.

Em projetos como o Clube de Ciências da UFPA, dedi-

cado a “iniciação científi ca infanto-juvenil”, os professores-

-estágiários - alunos de licenciatura que, muito em breve, 

estarão lecionando nas escolas - têm a oportunidade de irem 

muito além de apresentar informações, mas de desenvolver 

em seus alunos habilidades e atitudes inerentes ao conheci-

mento científi co, tais como formulação de problemas; sele-

ção, interpretação e utilização de informações; coleta, trata-

mento e análise de dados; apresentação e defesa de ideias, 

execução de trabalhos em equipe e outros. 

Mas, para que o professor possa por em prática es-

sas diretrizes em sala de aula, necessita de subsídios pro-

fi ssionais e condições de trabalho adequadas. “Somente 

com aperfeiçoamento contínuo dos cursos de licencia-

tura e melhorias das condições de trabalho será possível 

fazer com que as escolas contem com professores bem 

preparados, capazes de diversifi car estratégias de ensino 

e, consequentemente, melhorar a qualidade da educação”, 

ressalta Jesus Brabo. 

12
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A difusão científi ca e o ensino básico
A educação científi ca no ensino básico permite que 

o aluno atue, desde cedo, na condição de autor de pro-

jeto de pesquisa, que seja um protagonista em ciências, 

capaz de redescobrir, reinventar e até mesmo gerar co-

nhecimento científi co-tecnológico a partir de problemas/

observações que ele mesmo formula, seguindo o método 

científi co investigativo. “É preciso formar, na educação 

básica, cidadãos críticos que tenham atitudes, conheci-

mentos e habilidades básicas sobre ciência, para prepará-

-los para a vida, mesmo que não venham a seguir carreira 

como pesquisador”, ressalta a professora da rede pública 

estadual, Josineide Pantoja da Costa. 

Os projetos coordenados por Josineide em escolas pú-

blicas do município de Igarapé-Miri (a 78km de Belém) 

têm conquistado reconhecimento até mesmo em esfera 

internacional. Ela cita as parcerias com instituições de 

ensino e pesquisa, como UFPA e Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) como importantes conquis-

tas de seu trabalho. “Tenho sempre buscado aproximar 

os alunos da educação básica ao ambiente universitário. 

Com isso, temos conseguido estimular professores e alu-

nos a trabalharem com projetos de pesquisa nos ensinos 

fundamental e médio, acarretando resultados muito po-

sitivos nas escolas do nosso município”, justifi ca a pes-

quisadora.

A Feira Científi ca do Colégio Manoel Antônio de 

Castro (MAC), realizada anualmente em Igarapé-Miri, 

é uma das atividades desenvolvidas pela professora Jo-

sineide e por outros colegas do ensino básico com vistas 

a democratizar o conhecimento científi co produzido por 

alunos e professores pesquisadores do ensino fundamen-

tal e médio de escolas públicas da cidade. Os melhores 

trabalhos apresentados são credenciados a participar de 

outros grandes eventos científi cos que ocorrem em vários 

estados do Brasil e até mesmo em outros países.

É preciso formar, na educação 
básica, cidadãos críticos que tenham 
atitudes, conhecimentos e habilidades 
básicas sobre ciência, mesmo que 
não venham a seguir carreira como 
pesquisador”.
Josineide Pantoja, pesquisadora e professora do ensino básico

Projeto de Extensão “Jogoteca Tucunaré”, da UFPA/Campus Tucuruí, ensina 
educadores a repassarem o saber científi co de forma lúdica
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O projeto “Saúde na escola: pesquisa de helmintos uti-

lizando métodos parasitológicos”, desenvolvido por estu-

dantes de escolas públicas de Igarapé-Miri, sob orientação 

da professora Josineide Pantoja, por exemplo, foi um dos 

350 projetos apresentados na Mostra Internacional de Ci-

ência e Tecnologia (Mostratec), maior feira de ciências da 

América Latina, realizada em 2012 no município de Novo 

Hamburgo (RS). 

Outro projeto, o “Higienização das mãos: adote essa 

ideia” foi premiado  em  3º  lugar  na  categoria  Ciências Bio-

lógicas  entre  os mais  de  100  projetos  da  área  de  Ciências  

Biológicas apresentados durante a realização da II Mostra 

Científi ca do Norte e Nordeste.  O projeto recebeu credencial 

para participar do Foro Internacional em Ciência e Ingenie-

ría, Categoria Supranível, realizado no Chile em 2012. 

“Utilização de Resíduos da Agroindústria do Açaí para 

Produção de Adubo Ecológico, Utilizando Equipamento 

Alternativo” foi outro projeto vencedor, desenvolvido por 

alunos do ensino básico de Igarapé-Miri. Pela pesquisa 

bem fundamentada e pela grande relevância socioam-

biental, o projeto foi 1º lugar na categoria Ciências Agrá-

rias na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (Febra-

ce), em São Paulo. Após o reconhecimento, o projeto foi 

convidado a compor a conferência Rio +20, recebendo 

elogios até mesmo do ministro da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, Marco Antonio Raupp.
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Feiras e Mostras
Experiências como estas só evidenciam a importância de se esti-
mular ações conjuntas voltadas aos processos de democratização 
do conhecimento e de alfabetização científi ca no interior e na ca-
pital. Nessa perspectiva, a Secretaria de Estado de Ciência, Tecno-
logia e Inovação (Secti) promove a Mostra de  Ciência  e  Cultura,  
projeto  itinerante  criado  com  o objetivo  de  levar  ao  público  
do  interior  do  Estado  do  Pará,  ações  educativas, científi cas  e  
culturais  que  contribuam  para  a  formação socioeducacional  e 
cultural de crianças e jovens em diferentes regiões do Estado. Por 
meio da realização das mostras no interior, uma parcela signifi ca-
tiva  da  população paraense tem acesso ao  conhecimento  cientí-
fi co  gerado  em  algumas  das  principais Instituições de Ciência e 

Tecnologia da Amazônia Oriental.  Somente em 2012, cerca de 20 
mil pessoas participaram das atividades realizadas nos municípios 
de Marabá, Conceição do Araguaia, Soure, Terra Alta, Capanema, 
Paragominas, Moju, Abaetetuba, São Miguel do Guamá, Cametá 
e Igarapé-Miri. A expectativa da Secretaria é ampliar o número de 
parceiros e de municípios atendidos.  
Em Belém, a Secti realiza, em parceria com diversas instituições 
de ensino e pesquisa, a Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Com  sua  continuidade  no  calendário  de  grandes  
eventos  realizados  na capital, a cada ano a Feira se consolida 
como um espaço interativo destinado a dar visibilidade ao conhe-
cimento científi co-tecnológico em âmbito local.

Durante a Rio+ 20, 
ministro de Ciência, 

Tecnologia e Inovação, Marco 
Antonio Raupp, conhece 

projeto dos estudantes de 
Igarapé-Miri
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Ensinando a divulgar
“É muito importante comunicar a relevância da pesqui-

sa e da educação científi ca para a comunidade não acadê-

mica. A questão é: se, às vezes, não conseguimos nos co-

municar nem com os nossos pares, como dialogar, de fato, 

com a sociedade?”. A indagação do pesquisador Eduardo 

Yukihara, doutor em Física pela Universidade de São Paulo 

(USP), o levou a criar o blog “Ciência Prática”. Além de 

reunir dicas sobre como estruturar artigos, formatar gráfi -

cos, organizar monografi as e apresentar trabalhos em con-

gressos, o site se propõe a disseminar todo tipo de infor-

mação que possa ser útil no dia-a-dia de quem faz ciência.

De acordo com o autor do blog, o ‘Ciência Prática’ 

tenta estimular pesquisadores a compartilhar suas expe-

riências para o benefício dos estudantes brasileiros em 

geral. “Esperamos que, ao ajudar os jovens pesquisado-

res a melhor apresentar resultados de suas pesquisas, a 

comunicação com a sociedade também seja melhorada”, 

argumenta Eduardo Yukihara.

O blog foi criado em 2011 em caráter experimental, 

dois anos depois, já soma quase 130 mil acessos. Atual-

mente segundo Eduardo, os leitores têm apoiado bastan-

te a iniciativa, por meio de mensagens de apoio e par-

ticipação com questionamentos e comentários no blog. 

O desafi o agora é aumentar o número de colaboradores. 

“Espero ver o blog enriquecido por autores experientes 

de outras áreas além da Física e motivados a contribuir 

para a formação de jovens pesquisadores. Por esse moti-

vo, convido a todos, pesquisadores e estudantes, a visitar 

o espaço e contribuir da forma que acharem melhor”.

Ciência na Web
Confi ra alguns canais relacionados à divulgação, difusão e 
popularização da Ciência disponíveis na web:

BLOGS
Ciência na Escola (cienciasnaescola.wordpress.com/)

Ciência Prática (cienciapratica.wordpress.com/) 

Agência Tubo de Ensaio (agenciatubodeensaio.blogspot.com.br/) 

SITES
Revista Ver-a-Ciência (veraciencia.pa.gov.br/)

Jornal Beira do Rio (ufpa.br/beiradorio/novo/)

Destaque Amazônia (museu-goeldi.br/sobre/NOTICIAS/
destaque/seleciona_destaque.html)

Contando Ciência na Web (ccw.sct.embrapa.br) 

Laboratório de Engenhocas (labengenhocas.ufpa.br)

Ponto Ciência (pontociencia.org.br)

REDES SOCIAIS
Laboratório de Engenhocas – UFPA (facebook.com)

Engenhatube Camtuc (youtube.com)

Ponto Ciência (youtube.com/user/pontociencia) 

ReVCieN- Revolução Científi ca (youtube.com/user/ReVCieN)

Projeto sobre açaí, desenvolvido por professores e alunos paraenses, é 
premiado na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, em São Paulo
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Incubadoras paraenses 
incentivam a inovação 
e o empreendedorismo
Empresas e Empreendimentos Solidários recebem 
apoio técnico e organizacional para se tornarem 
competitivos e duradouros no mercado
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INCUBADORAS EM NÚMEROS

Brasil 2011

Empresas incubadas 2.640

Empresas graduadas 2.509

Empresas associadas 1.124

Empregos nas empresas incubadas 16.394

Empregos nas empresas graduadas 29.205

Faturamento das empresas incubadas R$ 532.981.680,00

Faturamento das empresas graduadas R$ 4.094.949.476,92

Por Raphael Freire

V
ocê tem uma ideia de um produto inovador ou quer co-

meçar um negócio e ser bem sucedido? Quem sabe você 

já iniciou sua micro ou pequena empresa, porém não está 

indo bem nos lucros ou não sabe se vale a pena investir 

em publicidade para aumentar as vendas, por exemplo. 

Para atender a esta e outras situações existe um lugar certo: uma in-

cubadora de empresa. 

Numa incubadora, acontece o estímulo à criação e à consolidação 

de empresas competitivas, mediante a adoção de práticas administra-

tivas modernas e a absorção de tecnologias inovadoras. Em resumo, a 

incubação tem a fi nalidade de capacitar e monitorar um empreendi-

mento até torná-lo autossustentável.

De acordo com um estudo realizado, em 2011, pela Associação 

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(Anprotec), o Brasil possui 384 incubadoras inseridas em diferentes 

regiões do país, que juntas abrigam 2.640 empresas com faturamento 

anual em torno de R$ 533 milhões. O foco tecnológico é a prioridade 

de 67% das incubadoras brasileiras. A pesquisa ainda constatou que 

a taxa de sucesso das empresas apoiadas por incubadoras e parques 

tecnológicos é de 80%, com índice de “mortalidade” de 20%. 

Dados: Anprotec, 2011
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Uma das principais vantagens da incubação é a prioridade na 

obtenção de linhas de crédito específi cas em instituições fi nancei-

ras, uma vez que novos empreendedores possuem pouco capital de 

investimento.  Por isso, saem na frente aquelas empresas incubadas 

ou que passaram por alguma etapa do processo de incubação. De 

acordo com a Diretora de Inovação Tecnológica da Secretaria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Gisa Bassalo, esse é um dos 

motivos que deve ser levado em conta por uma empresa que deseja 

ser incubada. “Além da facilidade em fi nanciamentos, uma empresa 

incubada dispõe de apoio à participação em eventos, relacionamen-

to com outros empresários, consultoria para desenvolvimento de 

novos produtos, pesquisa de mercado, serviços jurídicos, assessoria 

de comunicação, design e programação visual, entre outras”, destaca 

a diretora.

A Secti, em parceria com a Fundação Amazônia Paraense de Am-

paro à Pesquisa, pretende lançar ainda este ano um edital de apoio 

a incubadoras para a implantação e a consolidação de incubadoras 

de empresas de base tecnológica no estado. “O objetivo é destinar 

verbas para que novas incubadoras, com foco em diferentes áreas, 

sejam criadas e, também, para que as incubadoras existentes possam 

reduzir problemas e ampliar suas atividades”, garante Gisa Bassalo. 

A ação compõe o Programa de Apoio à Implantação e Consolidação 

de Incubadoras de Empresas no Estado do Pará (Proinc).

Setores de 
atuação das 
incubadoras 
brasileiras

Tecnologia

Mista

Cultural

Social

Agroindustrial

Serviços

Tradicional

40%
18%

2%

7%

7%
8%

18%
Quantidades de 

incubadoras de acordo 

com pesquisa direta da 

Anprotec em 2011
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Empreendedores que desejam transformar suas ideias 

em negócios podem recorrer à Pré-incubação, fase inicial na 

qual a incubadora ajudar a desenvolver o Plano de Negócios 

(estratégias de marketing, fi nanças e contabilidade) para que 

a ideia evolua e resulte na criação do produto/serviço fi nal.

Para empreendimentos relativamente estruturados em 

relação à equipe e ao plano de negócios, o serviço de incu-

bação oferece orientações e capacitações com o objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento da empresa no mercado. 

O empreendimento poderá entrar nesta fase sem necessa-

riamente passar pela pré-incubação, desde que os projetos já 

tenham alguma experiência empresarial. 

Esse é o caso da PontoBioMais, empresa que transfor-

ma sementes em insumos para a produção de cosméticos. 

De acordo com Alex Guedes, um dos sócios da empresa, 

a decisão de incubar o empreendimento se deu princi-

palmente pelos serviços e possibilidades que a incubação 

pode oferecer. “Estar incubada aumenta muito a chance de 

sucesso da empresa. Nossa expectativa é que no período de 

2 anos a  PontoBioMais já esteja autossufi ciente no merca-

do”, expõe Alex.

Na incubação, as empresas incubadas podem ser “Resi-

dentes”, quando instalada fi sicamente na incubadora tendo 

à sua disposição todos os serviços oferecidos pela unidade 

(suporte operacional, estratégico e tecnológico). Nessa ca-

tegoria, a empresa permanece incubada por um período 

médio de três anos e, no geral, contribui mensalmente com 

uma taxa de incubação. Outra possibilidade é a empresa ser 

do tipo “Associada” ou “Não residente”: modalidade em que 

o empreendimento utiliza a infraestrutura e os serviços ofe-

recidos pela incubadora, sem ocupar espaço físico. 

A etapa em que a empresa incubada já concluiu a fase de 

incubação é a Pós-incubação. Nesta fase, o objetivo é trans-

ferir experiência empresarial a novos incubados e atrair in-

vestidores e parceiros. O prazo de duração da pós-incubação 

é de até 12 meses e a empresa ainda pode usufruir da infra-

estrutura e dos serviços da incubadora. Após essa etapa, o 

empreendimento é considerado uma empresa graduada, ou 

seja, já participou de todas as etapas do processo de incuba-

ção e está pronta para enfrentar a realidade de mercado con-

tando com seus próprios recursos para a instalação física. 

O Pará possui sete incubadoras de empresas e, assim 

como muitas incubadoras dos demais estados brasileiros, a 

maioria está focada em realizar processos de pré-incubação, 

incubação e pós-incubação de empresas inovadoras de base 

tecnológica. 
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Criada em 1995, a PIEBT - Programa de Incubação de Empresas de Base Tecnológica da 
Universidade Federal do Pará (UFPA) é uma iniciativa pioneira na Região Amazônica e hoje, com 
18 anos de existência, tem no seu currículo 37 empresas atendidas e 18 graduadas. Atualmente, 
são nove empresas locais incubadas, entre elas: Digitalizar Serviços em Informática; Inovar 
Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação; Solon Tecnologia; e Noeradix Serviços de 
Engenharia Eletrônica.

De acordo com Iara Neves, coordenadora da Incubação de Empresas da Agência de Ino-
vação Tecnológica da UFPA (Universitec), as empresas encontram muitas vantagens quando 
incubadas na PIEBT, mas para isso “necessitam ter um fator inovador e operar em uma das áreas 
de atuação da incubadora, como Produtos Naturais (alimentos, cosméticos, perfumaria e fi to-
terápicos), Biotecnologia, Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Tecnologia Mineral, 
Design e Energia”, explica.

Em abril do ano passado, a PIEBT teve proposta aprovada no Edital “Sebrae/Anprotec 
01/2011 – Aplicação do modelo CERNE”, cujo objetivo é contribuir para a promoção do cresci-
mento industrial adequado e promissor dos Estados do Pará e do Amapá, por meio do apoio 
otimizado, efi ciente e efetivo ao desenvolvimento de ideias, projetos e empreendimentos 
inovadores. O projeto apresentado pela Incubadora contou com apoio fi nanceiro da Secretaria 
de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), responsável por conceder a contrapartida 
fi nanceira necessária para a submissão da proposta, com um investimento de R$ 105 mil.

Pioneirismo na Amazônia

SERVIÇO:
Telefone: (91) 3201-8022 / 8023 / 8137
E-mail piebt@ufpa.br
Site: http://www.universitec.ufpa.br/
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De polpa de açaí a 
comunicação multimídia

Em atividade desde 2000, a Incubadora de Empresas do Centro Universitário do Estado 
do Pará (ICBT/CESUPA) inicialmente apoiava iniciativas inovadoras com ênfase na área de 
informática, mais especifi camente no desenvolvimento de software. Com o passar dos anos, 
a incubadora passou a incubar empreendimentos dedicados a outras atividades, como a pro-
dução, manipulação e comercialização da polpa de açaí; serviços de comunicação multimídia; 
agroindústria; automação e promoção de empresas na internet.  

Em 12 anos de atuação, a ICBT já incubou nove empresas e a intenção é que outras inicia-
tivas inovadoras desenvolvidas no âmbito interno e externo à Instituição sejam incorporadas a 
incubadora. “Qualquer pessoa pode submeter projetos e ter seu empreendimento incubado na 
ICBT. O que pretendemos é contribuir para a geração de emprego e renda, além da constituição 
de uma cultura do empreendedorismo no nosso estado”, assegura Jair Galdino Cabral Costa, 
coordenador da ICBT/CESUPA.

SERVIÇO:
Telefone: (91) 4009-9121
E-mail: incubadora@cesupa.br, jairgaldino@cesupa.br, becky@cesupa.br
Site: www.cesupa.br/incubadora 
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Empreendedorismo 
acadêmico

Fundada em 2001 como um projeto do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), 
a Rede de Incubadoras de Tecnologias da Universidade do Estado do Pará (RITU/UEPA) foi 
criada para atender aos graduandos dos cursos tecnológicos de Engenharia Ambiental, Ba-
charelado em Design, Tecnologia Agroindustrial e Engenharia de Produção.

Com um leque de empresas atendidas, de forma direta e indireta, a RITU já (pré)incubou 
e graduou diversas empresas que atuam em diferentes ramos, como produção de bombons e 
doces regionais, embalagens para presente, produção de convites e impressos em geral, além 
da fabricação de massas com ingredientes regionais. 

SERVIÇO:
Telefone: (91) 3276-9511/4832/9517 Ramal: 217
E-mail: ritu.uepa@gmail.com
Site: www.uepa.br/prof/ritu

Queremos incentivar professores e estudantes a 
desenvolverem não apenas um trabalho acadêmico, 
mas também um negócio com potencial de mercado 
para levar soluções a sociedade e fazer com que as 
realidades locais sejam transformadas”.
Veronica Nagata, ex-coordenadora da RITU e atual coordenadora do CCNT.
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Interiorização 
empreendedora e 
tecnológica

A Incubadora Tecnológica de Empreendimentos Solidários da Universidade Federal Rural 
da Amazônia (ITES/UFRA) é precursora na incubação de empreendimentos de cunho popular 
e solidário no setor rural sociais em vários municípios do interior paraense, sempre preocu-
pada em “aproveitar o saber regional e a valorização do homem do campo”, afi rma Carmen 
Célia, coordenadora da ITES.

Entre os diversos projetos apoiados pela ITES pode ser citada a fruticultura tropical (pro-
dução de polpas) na Microrregião do Salgado; a manipulação de plantas medicinais e aro-
máticas com fi ns fi toterápicos nos municípios de Santo Antônio do Tauá e Pirabas, nordeste 
paraense. Em Juruti, destacam-se a criação de galinha caipira e a produção de mudas. 
Já em Placas, o foco é a produção de queijo, iogurte e doce de leite. 

O processo de incubação dessas iniciativas do setor rural é realizado em dife-
rentes etapas que vão desde a mobilização/sensibilização da comunidade local, 
passando pela capacitação/formação em tecnologias sociais, associativismo e coo-
perativismo, gestão e planejamento de empreendimentos solidários, contabilidade, 
informática e outros. A metodologia é fi nalizada no estágio de viabilidade de mercado e 
comercialização dos produtos. 

A ITES também oferece cursos técnicos de corte e costura, cabelo e estética, organi-
zação de eventos, panifi cação e alimentação, artesanato e manutenção de microcompu-
tadores a jovens entre 18 e 29 anos. ”Esses cursos servem para que os jovens possam ter 
uma primeira oportunidade no mercado de trabalho e futuramente sejam empreendedo-
res na sua comunidade montando seu próprio negócio e gerando emprego e renda“, explica 
Carmen Célia.

O trabalho desenvolvido pela ITES também funciona como um projeto de extensão/
monitoria, uma vez que estudantes da UFRA participam das capacitações e das etapas de 
incubação repassando conhecimentos adquiridos ao longo do curso em que estão matricula-
dos na Universidade. 

SERVIÇO:
Telefone: (91) 3210-5175
E-mail: ites@ufra.edu.br
Site: www.portal.ufra.edu.br/index.php/Table/Incubadora-ITES/

das empresas incubadas desenvolvem 
produtos que são inovadores em âmbito 
nacional, 28% inovam para a economia local 
e 15% produzem inovações para o mercado 
internacional. Apenas 2% das empresas 
incubadas não inovam. (Anprotec, 2012)

55%
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Empreendimentos 
econômicos solidários 

Fruticultura, extração e processamento do mel, artesanato e criação de peixes (aquicultura). 
Essas são as principais atividades desenvolvidas pela Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento 
e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (INCUBTEC) do Instituto Federal do 
Pará (IFPA - Campus Castanhal). Segundo Adebaro Alves dos Reis, o coordenador da INCUBTEC, a 
ideia de criar a incubadora surgiu em 2010, quando foi constatado que 70% dos alunos do IFPA 
em Castanhal são de famílias rurais. “Por meio desses estudantes, que geralmente ajudavam na 
atividade econômica desenvolvida na comunidade que pertencem, fi camos sabendo das difi cul-
dades de produção e comercialização dos produtos”, diz.

A INCUBTEC conta hoje com 10 empreendimentos da região nordeste parense, que abarca 
municípios como Castanhal, Maracanã, Curuçá, Terra Alta, Bujaru, Santa Luzia e outros. “Fizemos 
um mapeamento e verifi camos que existem mais de 2000 empreendimentos solidários nessa 
região. Inicialmente demos prioridade aqueles que produzem alimentos e possuem maior poten-
cial para a geração de emprego e renda nas comunidades”, ressalta Adebaro Alves dos Reis.

Entre os empreendimentos incubados na INCUBTEC está a Associação dos Artesãos Castanha-
lenses (ASARCA), composta por 30 pessoas que confeccionam uma grande variedade de produ-
tos, como guardanapo bordado, bonecas de pano, bolsas, pintura em vitral, tapetes e outros. Já a 
Associação de Artes e Atendimento Especial em Educação e Saúde atua na produção de biojóias 
feitas a partir do bambú, da casca da seringueira e de sementes de Inajá, Uxi, Tucumã e Marajá. 
Outro foco é a fabricação de vasos e cestas feitos com folhas de jornal e fl ores com a palha do 
milho.

Todos esses empreendimentos tinham difi culdade na administração das fi nanças e na divul-
gação dos seus produtos. Após se tornarem empresas incubadas, os negócios artesanais tiveram 
aumento nos lucros, puderam expor seus trabalhos em todo o estado, além de terem contratado 
funcionários para ajudarem na produção, devido ao aumento no número de pedidos.

“Já trabalho com produção artesanal a mais de 15 anos e após a incubação, minhas vendas 
aumentaram como eu nunca tinha visto anteriormente. A INCUBTEC me ajudou muito a planejar 
meus investimentos e gastos, além de difundir os meus produtos em várias férias de Belém e do 
interior”, reconhece Maria José Barbosa, produtora artesanal de produtos a base de jornal.

A Incubadora do IFPA também contribuiu para a melhoria da embalagem de alguns pro-
dutos, a manipulação correta de frutas para a produção de polpas, entre outros benefícios que 
conferiram credibilidade aos produtos e produtores. “Após capacitações técnicas oferecidas aos 
funcionários dos empreendimentos, alguns produtos conquistaram o selo de agricultura familiar 
concedido pelo do Ministério do Desenvolvimento Agrário”, destaca o coordenador da INCUBTEC.

Empreendimento 
solidário transforma 
resíduos de açaí 
em produtos 
diferenciados com o 
apoio da Incubitec.
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Por que as 
empresas não 

prosperam?

34%
das novas empresas criadas na Região Norte não 
chegam a completar dois anos de vida. O índice 
nacional é de 27%. Isto representa a maior taxa 

de mortalidade de empresas do país. 

Os principais motivos atribuídos ao fracasso de 
novos negócios são: 

Isolamento de algumas cidades da região 
Norte em relação a grandes centros comerciais;

Alto custo com logística e transporte de cargas, 
que seguem por estradas em mau estado de 

conservação;

Pouco diálogo entre instituições de fomento, 
universidades e órgãos de apoio a micro e 

pequenas empresas

Fonte: GEM 2012 (Global Monitor Entrepreuneurship) e Sebrae Nacional

Potencial 
empreendedor

34,2%
da população adulta do Norte brasileiro está 
envolvida na criação ou na administração de 
um empreendimento. Essa é a maior taxa do 
país, cujo índice médio brasileiro é de 30,2%. 

54,3%
dos habitantes entre 18 e 64 anos do Norte 

desejam ser donos do seu próprio negócio. A 
média nacional é de 43,5%. A população da 
Região é, portanto, a que mais sonha com o 

negócio próprio.

Lojas de cosméticos, vestuário, acessórios 
pessoais, restaurantes e cabeleireiros foram as 

atividades que mais cresceram
em 2012 na Região.
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Flavonóides em chás de ervas medicinais 
do Ver-o-Peso indicados para o diabetes 
ilustram as potencialidades e os desafi os 
do Pará como fornecedor de fi toterápicos

ARTIGO

Este artigo apresenta um estudo acerca dos chás das ervas mais indicadas pelas erveiras do Ver-o-Peso para diabetes 

e as dosagens quanto aos teores de fl avonoides, substâncias com alta capacidade antioxidante que podem auxiliar no 

tratamento do diabetes tipo 2. Pata de vaca, cipó mira aruíra, insulina e pedra de ume caa foram adquiridas no Mercado 

do Ver-o-Peso em dois períodos do ano e os chás preparados conforme recomendado pelas erveiras. Os chás apresenta-

ram teores de fl avonoides comparáveis e até superiores aos encontrados no vinho tinto e chá preto, bebidas consideradas 

ricas fontes desta substância. Entretanto, como o esperado, os teores de fl avonoides diferiram nas ervas de acordo com a 

época do ano. No primeiro semestre, o chá da insulina foi o que apresentou os maiores teores enquanto que, no segundo 

semestre, o chá de pata de vaca apresentou teores muito superiores. Muito ainda precisa ser feito para que o Pará, de fato, 

explore o potencial farmacológico de sua biodiversidade com conhecimento tradicional associado transformando-os em 

riqueza, benefícios sociais e em opções terapêuticas seguras, efi cazes e de qualidade para a população.

Cristine Bastos do Amarante

RESUMO
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A vocação natural do Pará para fi tomedicamentos
O Mercado do Ver-o-Peso, com 385 anos de fundação, é considerado a maior feira livre da América Latina, onde é 

comercializada uma grande diversidade de produtos regionais, que vão desde o artesanato, pescados, frutas exóticas até 

às ervas medicinais, constituindo-se num importante ponto turístico e cultural da capital do Estado do Pará, atraindo 

visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo. 

No que concerne às ervas medicinais, o Ver-o-Peso é uma verdadeira “panaceia”, oferecendo os mais diversos “remé-

dios para todos os males”, indicados a partir do conhecimento tradicional dos povos da Amazônia pelas vendedoras de 

ervas, conhecidas popularmente como “erveiras”, responsáveis por manter vivo o saber tradicional de gerações de indí-

genas e caboclos. Isto vem ao encontro das necessidades de grande parte da população que não tem acesso à assistência 

médica privada e nem aos medicamentos alopáticos pelo seu elevado custo, associado à precariedade da assistência pres-

tada pelos serviços públicos de saúde. Assim, as plantas medicinais representam uma opção terapêutica principalmente 

para esta parcela da população. 

Os fl avonóides e o diabetes 

Entre as cinco doenças que mais matam no mundo está 

o diabetes (BRASIL, 2012), que vem crescendo a números 

alarmantes no Brasil e no mundo e, por isso, classifi cada 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma 

epidemia mundial. Segundo dados recentes de 2012, divul-

gados pela International Diabetes Federation (IDF, 2012), 

o Brasil é o quarto país do mundo com a maior incidência 

de diabetes, possuindo 13,4 milhões de portadores da do-

ença. Estimativa da OMS aponta que o diabetes afeta mais 

de 370 milhões de pessoas no mundo (IDF, 2012), sendo 

que 80% delas vivem em países de média e baixa renda 

(WHO, 2012). 

No Brasil, cerca de 50 mil pessoas morrem por ano devi-

do a complicações em decorrência do diabetes, quatro vezes 

mais do que a AIDS e também mais do que o número de 

vítimas da violência no trânsito (Jornal Globo News, 2012). 

No Estado do Pará, estão cadastrados cerca de 77.800 dia-

béticos no sistema de informação da Sespa (Secretaria de 

Estado de Saúde Pública) e na Região Metropolitana de Be-

lém são cerca de 18.400 pacientes (JÚLIO, 2012). Por isso, 

a OMS vem estimulando as pesquisas com plantas medici-

nais para o tratamento de diabéticos (BORGES et al., 2008; 

WHO, 1999; WHO, 2009; WHO, 2011).

Em diversas espécies de vegetais está presente uma 

classe de substâncias conhecida como fl avonoides (Figura 

1), metabólitos sintetizados pelas plantas de considerável 

interesse científi co por suas propriedades terapêuticas. A 

esta classe de compostos naturais são atribuídos diversos 

efeitos biológicos tais como ação anti-infl amatória, hor-

monal, anti-hemorrágica, antialérgica, anticâncer, antivi-

ral e antimicrobiana. Entretanto, o efeito mais importante 

é a propriedade antioxidante.
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Figura 1. Estrutura 
química básica 
dos fl avonoides
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Os fl avonoides são poderosos antioxidantes e desempenham 

um importante papel como eliminadores de radicais livres (CAS-

TRO e BLANCO, 2004; HOLLMAN e KATAN, 1999a; HER-

TOG et al., 1995) que são espécies reativas de oxigênio, isto é, 

são compostos químicos oxidantes resultantes do metabolismo 

do organismo. Embora possuam função biológica importante, 

os radicais livres quando alcançam concentrações elevadas no 

organismo são muito tóxicos. O organismo possui mecanismos 

de defesa antioxidante, entretanto, o rompimento do equilíbrio 

entre a geração de radicais livres e as defesas antioxidantes (de-

vido ao aumento da produção de espécies reativas de oxigênio 

e estado antioxidante anormal) resulta no que se denomina de 

estresse oxidativo, o qual causa danos em células e tecidos e está 

associado ao envelhecimento e a doenças como o câncer, uma 

vez que causa a oxidação de biomoléculas tais como proteínas, 

lipídios, carboidratos e DNA (RIBEIRO et al., 2005). 

Estudos experimentais sugerem que o estresse oxidativo 

também pode comprometer progressivamente a função das cé-

lulas β (beta) – as responsáveis por sintetizar e secretar a insuli-

na – na patogênese do diabetes tipo 2 (Vijayalingam et al., 1996; 

BAST et al., 2002; EVANS et al., 2003; CERIELLO e MOTZ, 

2004). Diversos estudos têm demonstrado que o consumo de 

substâncias antioxidantes na dieta pode produzir uma ação pro-

tetora contra os danos causados pelos processos oxidativos celu-

lares (MACHADO et al., 2008) e  outros, ainda mais específi cos, 

tem sugerido que a ingestão de alimentos ricos em fl avonóides, 

tais como os chás, foi associado a um aumento signifi cativo 

nos níveis plasmáticos de fl avonóides em pacientes diabéticos 

(HOLLMAN e KATAN, 1999b; LEAN et al., 1999) e, portanto, 

os fl avonoides podem preservar a função das células β (beta) 

protegendo contra a progressão da resistência à insulina no dia-

betes tipo 2 (SONG et al., 2005).

O chá é uma das bebidas mais antigas e utilizadas no mundo. 

O chá preto é um dos mais populares e apresenta concentrações 

de fl avonoides em torno de 10 a 25 mg mL-1 sendo considera-

do uma boa fonte desta substância, tais como o vinho tinto que 

apresenta em média de 4 a 16 mg mL-1 (BEHLING et al., 2004).

Estudo recente publicado por pesquisadores europeus obje-

tivou investigar a relação entre o consumo de chá preto e cinco 

principais indicadores de saúde (doenças respiratórias, doenças 

infecciosas, câncer, doenças cardiovasculares e diabetes) de 50 

países ao redor do mundo. A questão da pesquisa foi: O consu-

mo de chá preto está correlacionado com um ou mais indicado-

res epidemiológicos? O resultado revelou que o alto consumo 

de chá preto foi correlacionado com uma baixa prevalência de 

diabetes no mundo, e não foi correlacionado com nenhum dos 

outros quatro indicadores (BERESNIAK et al., 2012). Em sín-

tese, os países que mais consomem chá preto apresentam baixa 

prevalência de diabetes, porém, estudos para a investigação des-

ta causalidade ainda são necessários.

50 mil
No Brasil, cerca de 50 mil 
pessoas morrem, por ano, 
devido a complicações em 
decorrência do diabetes. 
No Pará, estão cadastrados 
pela Secretaria de Estado de 
Saúde Pública cerca de 77.800 
diabéticos. A doença é uma 
epidemia mundial e, por 
isso, a OMS vem estimulando 
as pesquisas com plantas 
medicinais para o tratamento 
de diabéticos
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Análises foram feitas para investigar a hipótese de que os chás das ervas medicinais 
mais indicadas pelas erveiras do Ver-o-Peso para o tratamento do diabetes são tão 
boas fontes de fl avonóides quanto o chá preto

Os resultados revelaram que todas as quatro ervas encontradas no Ver-o-Peso 
para tratamento do diabetes apresentaram teores apreciáveis de fl avonóides, 
comparáveis aos encontrados no vinho tinto e algumas até superiores ao chá preto

Teores de fl avonóides nas ervas do Ver-o-Peso

cia spp), insulina (Cissus spp) e pedra de ume caa (Myrcia 

spp). As quantidades indicadas de material botânico para a 

preparação dos chás também foram as mesmas. No entan-

to, foram constatadas divergências entre as recomendações 

das erveiras para o preparo dos chás, tanto no método (in-

fusão ou decocção) como no tempo de aquecimento. Al-

gumas erveiras indicaram a infusão que consiste em verter 

água quente sobre a planta e a mistura fi ca em repouso até 

resfriamento, de preferência tampada. Outras indicaram a 

decocção, isto é, as partes da planta são fervidas junto com 

a água por alguns minutos, enquanto algumas recomen-

daram o tempo de fervura de 5 minutos, outras ensinaram 

10 minutos e outras 15 minutos. Neste trabalho os chás 

foram preparados de todas as formas ensinadas, ou seja, 

infusão, decocção por 5 minutos, decocção por 10 minutos 

e decocção por 15 minutos e foram dosados os fl avonoides 

para verifi car de qual das preparações resulta um chá com 

maior teor. 

 Os resultados estão mostrados na Figura 2 e re-

velaram que todas as quatro ervas apresentaram teores 

apreciáveis de fl avonóides, comparáveis aos encontrados 

no vinho tinto e algumas até superiores ao chá preto, cujos 

teores variaram de 5,07 a 35,86 mg mL-1 no 1° semestre e 

de 7,11 a 58,10 mg mL-1 no 2° semestre.

. O objetivo deste trabalho foi verifi car os teores totais 

de fl avonóides em diferentes preparações de chás das ervas 

medicinais mais indicadas pelas erveiras do Ver-o-Peso 

para o tratamento do diabetes para investigar a hipótese 

de que estes chás são tão boas fontes de fl avonóides quanto 

o chá preto. Foi verifi cada também a infl uência do tempo 

de aquecimento durante o preparo dos chás no teor de fl a-

vonóides na bebida fi nal assim como a época do ano da 

compra das ervas.  

As amostras foram adquiridas em duas visitas às bar-

racas das erveiras no Mercado do Ver-o-Peso, uma no 

primeiro semestre (abril/2012) e outra no segundo (no-

vembro/2012). As barracas foram escolhidas ao acaso, 

simulando a procura como compradores interessados em 

ervas para a automedicação da doença diabetes.  Não foi 

revelada a natureza da pesquisa para evitar alguma possí-

vel infl uência nas respostas. As perguntas formuladas para 

que as erveiras indicassem as espécies utilizadas no trata-

mento do diabetes e o modo de preparo dos chás foram: 

“O que a senhora tem para diabetes?” e “Como é que eu 

preparo?”.

Dentre as várias espécies, as mais indicadas pelas er-

veiras para fazer o chá foram as conhecidas popularmente 

como pata de vaca (Bauhinia spp), cipó mira aruíra (Sala-
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Figura 2. Resultados dos 
teores totais de fl avonoides 
nas diferentes preparações 
de chás das ervas medicinais 
indicadas pelas erveiras do 
Ver-o-Peso para tratamento 
do diabetes adquiridas no 1° 
e no 2° semestre de 2012.

Uma análise global e preliminar destes resultados mos-

tra que os teores de fl avonoides provavelmente sofreram 

infl uência da variação sazonal em três das quatro ervas. 

A exceção foi a erva pedra ume caa que apresentou prati-

camente os mesmos valores no 1º e 2º semestre, variando 

entre 8,41 – 11,64 mg mL-1 e 7,11 – 12,63 mg mL-1, res-

pectivamente. 

No 1º semestre, o destaque foi a erva insulina que 

apresentou os maiores teores de fl avonoides em todos os 

modos de preparo, sendo que a fervura das folhas por 15 

minutos liberou o maior teor para o chá (35,86 mg mL-1). 

Já no segundo semestre, os teores de fl avonoides desta erva 

foram menores, variando de 8,01 a 18,27 mg mL-1. 

Chama a atenção a erva pata de vaca que no 1º semestre 

apresentou teores discretos de fl avonoides (5,07 – 9,90 mg 

mL-1) enquanto que suas concentrações foram seis vezes 

maiores no 2° semestre (33,57 – 58,10 mg mL-1). A erva 

mira aruíra também apresentou, no 2º semestre, teores 

praticamente duas vezes maiores (13,00 – 32,33 mg mL-1) 

aos apresentados no 1º semestre (8,23 – 13,99 mg mL-1).
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Potencialidades e desafi os
do Pará na exploração de
seu potencial farmacológico

Desta forma grande ainda é o desafi o para transformar 

a mega-diversidade da Amazônia com o conhecimento 

tradicional associado num potencial farmacológico ainda 

a ser explorado pelo nosso Estado, ainda mais vinculado à 

fama do Ver-o-Peso, o que um dia poderia vir a se tornar 

uma marca. Após investimentos em termos de pesquisa e 

de treinamento dos agentes envolvidos nesta cadeia produ-

tiva (fornecedores de plantas medicinais, erveiras, pesqui-

sadores, empresários, etc), os produtos comercializados no 

Ver-o-Peso poderiam ter uma “marca” ou um “selo”, acom-

panhados de uma “formulação técnica” informando a quan-

tidade a ser utilizada e o modo de preparo de cada erva. 

No entanto, as condições para que isto ocorra já po-

dem começar a ser vislumbradas com a criação da Política 

Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos em 2006 

(BRASIL, 2006) e do Programa Nacional de Plantas Medi-

cinais e Fitoterápicos (BRASIL, 2009) em 2009, cujos prin-

cípios norteadores são: ampliação das opções terapêuticas 

e melhoria da atenção à saúde aos usuários do Sistema 

Único de Saúde – SUS; uso sustentável da biodiversidade 

brasileira; valorização e preservação do conhecimento tra-

dicional das comunidades e povos tradicionais; fortaleci-

mento da agricultura familiar; crescimento com geração 

de emprego e renda, redutor das desigualdades regionais; 

desenvolvimento tecnológico e industrial; inclusão social e 

redução das desigualdades sociais e participação popular e 

controle social. 

A nível local o Ministério da Saúde e o Governo do 

Estado do Pará, por meio da Secti, estão trabalhando na 

implantação e fortalecimento do Programa Paraense de 

Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que integra o Programa 

Paraense de Incentivo ao Uso Sustentável da Biodiversida-

de (Biopará) (PIMENTA, 2012). Estas são iniciativas ani-

madoras, pois talvez poderão contribuir para colocar em 

prática algumas diretrizes da Política Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos principalmente no que tange à 

assistência técnica aos fornecedores de ervas e remédios 

caseiros do Mercado do Ver-o-Peso promovendo a ado-

ção de boas práticas de cultivo e manipulação de plantas 

medicinais e de manipulação e produção de fi toterápicos 

promovendo o uso sustentável da biodiversidade e a repar-

tição dos benefícios derivados do uso dos conhecimentos 

tradicionais associados e do patrimônio genético e, des-

ta forma, promover a inclusão da agricultura familiar nas 

cadeias e nos arranjos produtivos das plantas medicinais, 

insumos e fi toterápicos (BRASIL, 2006), e ainda, no forne-

cimento de mudas certifi cadas.

Por exemplo, dentre as quatro ervas estudadas neste 

trabalho, a pata de vaca (Bauhinia spp) consta na Relação 

Nacional de Plantas de Interesse ao SUS (RENISUS) que é 

constituída de 71 espécies vegetais com potencial de avan-

çar nas etapas da cadeia produtiva e de gerar produtos de 

interesse ao SUS. As plantas da RENISUS já são utiliza-

das pela população, pelo conhecimento popular e/ou tra-

dicional. Entretanto para a maioria delas e para algumas 

indicações, ainda são necessários estudos para confi rmar 

segurança e efi cácia.

A agricultura familiar é uma das prioridades do governo 

federal e apresenta como vantagens a disponibilidade de ter-

ra e trabalho, a detenção de conhecimentos tradicionais, a 

experiência acumulada na relação com a biodiversidade e as 

práticas agroecológicas voltadas ao atendimento dos merca-

dos locais e regionais, bem como potencial de agregação de 

valor e renda nas cadeias e nos arranjos produtivos de plan-

tas medicinais e fi toterápicos. A participação da agricultura 

familiar nas cadeias e nos arranjos produtivos de plantas 

medicinais e fi toterápicos é estratégia fundamental para ga-

rantir insumos e produtos, para a ampliação dos mercados 

e melhor distribuição da riqueza gerada nas cadeias e nos 

arranjos produtivos (BRASIL, 2006). 

Em geral, de acordo com este resultados preliminares, 

parece que o tempo de fervura de 10 minutos é o sufi ciente 

para se obter um chá destas ervas com o melhor aproveita-

mento de fl avonóides, visto que a maioria teve seus teores 

diminuídos quando fervidos por 15 minutos.

A variação no teor de fl avonoides em relação à época 

do ano já era esperada tendo em vista que a composição 

química das plantas é muito sensível às infl uências exter-

nas, tais como: período sazonal, características do solo 

de cultivo, hora da coleta, estágio de amadurecimento 

da planta e, ainda neste caso, o tempo de prateleira em 

que permanecem nas barracas, uma vez que o passar do 

tempo também leva à oxidação das mesmas. Apesar da 

popularidade, são muitas as variáveis sem controle que 

precisam ser padronizadas para que as plantas medici-

nais comercializadas no Ver-o-Peso sejam efetivamente 

uma opção terapêutica segura, efi caz e de qualidade para 

a população. 
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Agregar valor aos minérios 
extraídos do Pará – uma agenda 
indispensável e inadiável

ARTIGO

Entre 2007 e 2011, o Pará ampliou o valor de suas exportações minerais, todavia, a receita de ICMS de minérios 

sofreu uma drástica redução. Essa falta de receita compromete a possibilidade de o Estado elevar seus indicadores 

sociais – um dos piores do Brasil com o dobro da taxa de pobreza média nacional. A mineração permite ao Pará con-

tribuir com 6% das exportações nacionais e com quase 70% do saldo comercial, além de representar em torno de 15% 

do PIB do Estado. Esses números por si só evidenciam que este setor poderia participar mais decisivamente com o 

desenvolvimento regional. Entretanto, esse potencial difi cilmente se materializará enquanto a economia permanecer 

estancada apenas na etapa extrativa. O grande desafi o é elaborar e implementar estratégias que possam estimular a 

etapa de transformação e adentrar para elos mais avançados da cadeia produtiva mineral. Somente a  agregação de 

valor permitirá que as riquezas naturais, de fato, contribuam para a grande transformação social do Pará. 

Maria Amélia Enríquez

RESUMO
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N
ão há nação no mundo que tenha se desenvolvi-

do apenas com base no extrativismo.  A história 

mostra que muitos países e regiões nos estágios 

iniciais de crescimento usaram (e abusaram) de 

seus recursos naturais como alavanca para impulsionar o 

seu processo de desenvolvimento, como os países euro-

peus em geral, além do Canadá, Austrália e Estados Uni-

dos, entre outros. Verdade também seja dita, atualmente, 

há muitas Nações ricas que estimulam e que continuam 

extraindo bens minerais e vendendo com pouco benefi -

ciamento (Finlândia, Noruega, Austrália etc). No entanto, 

via de regra, essa é apenas mais uma de suas várias ativi-

dades produtivas, pois essas economias também já avan-

çaram para estágios mais sofi sticados da produção e para 

diversifi cação da cesta de produtos e serviços ofertados, 

principalmente, serviços especializados que são vendidos 

às regiões pobres. 

 Mas, afi nal de contas, o que faz com que a agregação de 

valor, e não a extração pura e simples, permita diversifi car 

e ampliar da economia com forte potencial de gerar o tão 

A produção mineral do Estado destina-se 
majoritariamente ao mercado externo (85%)

ISENÇÃO DE ICMS
da grande empresa

desejado desenvolvimento?

A etapa extrativa mineral movimenta apenas os elos 

iniciais das cadeias produtivas e, por ser intensiva em ca-

pital, demanda equipamentos pesados e de grande porte 

(caminhões, pá carregadeira, esteiras rolantes, equipamen-

tos e instalações para benefi ciamento de minério etc.) que 

normalmente não são ofertados pelo local de extração e, 

portanto, adquiridos em outras regiões. Além disso, gera 

pouco emprego proporcionalmente ao capital investido, o 

que faz com que a parcela da renda gerada sob a forma de 

salários também seja muito pequena. Na etapa extrativa, 

boa parte dos benefícios econômicos relativos à indução 

de outras atividades produtivas fi ca restrito às empresas 

prestadoras de serviços terceirizados que, no caso do Pará, 

são em grande parte constituídas por empresas de fora do 

Estado.  Além disso, como o Pará exporta 85% dos miné-

rios que produz, o benefi cio dos impostos também é mí-

nimo, já que essa exportação está isenta do ICMS, possibi-

litado pela Lei Complementar no 7,  de setembro de 1996, 

mais conhecida como “Lei Kandir”.

Interestadual
10.255.574
8,4%

Estadual
8.649.837
7,1%

Pequena
0,19%

Média
0,05%

Exportação
103.551.834
84,5%

Distribuição percentual e quantidade (t) de 
produtos minerais comercializados por local

Distribuição percentual da quantidade de produtos 
minerais comercializados por porte de empresa

Grande
99,77%

Fonte: Cadastro CERM/SEICOM, 2012
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Importante ressaltar que a Lei Kandir promoveu uma grande distorção na distribuição da renda mineral, uma vez que 

concentrou o lucro nas grandes empresas1 em total detrimento das fi nanças dos estados produtores e exportadores. O Pará 

é ícone desse efeito perverso – quanto mais extrai suas riquezas minerais e as vende in natura, menos ICMS recolhe. O Pará 

é também o Estado que mais se ressente dos efeitos perversos da Lei Kandir por ser o primeiro da federação com o maior 

coefi ciente de exportações como proporção do PIB, com 33,5%. Apenas a título de comparação, esse coefi ciente é 16% para 

Minas Gerais, que é o primeiro Estado minerador do Brasil, 10,5% para São Paulo e apenas 5% para o Amazonas.

1 Nos anos 1996, 1998, 2004 e 2011 o lucro da Vale passou de R$ 517, R$ 1.000, R$ 6.469 e R$ 37.817 milhões, respectivamente (em valores correntes).

Quanto mais o Estado do Pará extrai suas riquezas minerais e as vende 
in natura, menos ICMS recolhe. Essa falta de receita compromete a 
possibilidade de o Estado elevar seus indicadores sociais – um dos 
piores do Brasil com o dobro da taxa de pobreza média nacional.”
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Entre 2007 e 2011, o Pará ampliou 220% o valor de suas 

exportações minerais, todavia, a receita de ICMS de miné-

rios sofreu uma redução de 21%. Essa falta de receita com-

promete a possibilidade de o Estado elevar seus indicado-

res sociais – um dos piores do Brasil com o dobro da taxa 

de pobreza média nacional. A mineração permite ao Pará 

contribuir com 6% das exportações nacionais e com quase 

70% do saldo comercial brasileiro (US$ 17 bilhões em 2011 

e US$ 13,5 em 2012), além de representar em torno de 15% 

do PIB do Estado. Esses números por si só evidenciam que 

este setor poderia participar mais decisivamente com o de-

senvolvimento regional. Todavia, esse potencial difi cilmente 

se materializará enquanto a economia permanecer estanca-

da apenas na etapa extrativa.

Na etapa extrativa, os principais benefi ciários são os 

acionistas das empresas a partir da distribuição dos altos 

lucros, e os compradores de matéria-prima que irão gerar 

empregos em quantidade e qualidade crescentes, a partir da 

transformação do minério bruto que adquirem. A cidade 

mineradora tem o benefício provisório e volátil dos royalties 

(65%) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza 

(ISSQN) das prestadoras de serviços (5%), mas se nada fi zer 

para agregar e diversifi car, o que restará quando a mina se 

exaurir ou, quando o mercado declinar?

Dos royalties recolhidos, a parcela do Estado é de apenas 

23% (R$ 122 milhões, em 2012) – recurso insufi ciente para 

lidar com os graves problemas que a mineração gera no ter-

ritório, tais como: danos à malha viária devido à sobrecarga, 

inchaço e empobrecimento das cidades adjacentes à cidade 

mineradora, desestruturação da base econômica regional 

que se converte em monoprodutora etc.. 

Seguir para a etapa da transformação e adentrar para 

elos mais avançados da cadeia produtiva requer o empre-

go de mão-de-obra mais qualifi cada, produção de insumos 

mais especializados, maior densidade de conhecimento 

científi co e tecnológico, maior oferta de serviços fi nancei-

ros, de comunicação, de consultorias, enfi m, de uma gama 

de bens e serviços que são fortemente demandados quando 

a economia avança para etapas mais densas. 

Produzir uma tonelada de ferro, por exemplo, exige ape-

nas uma pequena fração das demandas que a produção de 

uma tonelada de chapa de aço requer. São essas exigências 

que fazem com que a economia se expanda, já que é desa-

fi ada a melhorar e ampliar a qualidade, a efi ciência e a pro-

dutividade de sua força de trabalho, dos serviços que presta: 

bancários, de transportes, de comunicações, da ciência e da 

tecnologia, de equipamentos urbanos etc., o que induz e cria 

uma constelação de novos empreendimentos para suprir es-

sas demandas. E é isso que faz com que aumente a renda e o 

emprego, já que muito mais agentes econômicos se benefi -

ciam e, por conseguinte, os indicadores socioeconômicos da 

região passam também a refl etir essas melhoras.

O Plano Nacional de Mineração, publicado em 2011 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME), revela grande 

diferença na demanda de mão de obra, conforme a etapa da 

produção. No caso da cadeia do ferro, para se produzir um 

milhão de tonelada de minério são necessários, em média, 

apenas 100 trabalhadores, mas para se produzir um milhão 

de tonelada de aço necessita-se 4.000 trabalhadores! 

No entanto, se há tantos benefícios na agregação de va-

lor, por que isso não ocorre naturalmente? Distintamente 

da etapa extrativa, em que a grande mineradora anima o 

processo e induz aqueles fornecedores que quer que este-

jam próximos dela, a etapa de transformação requer ação 

articulada de vários agentes, e isso raramente é desencadea-

do de forma espontânea. Ao contrário, em regiões periféri-

cas necessita-se de uma ativa liderança para fazer as coisas 

acontecerem, o que, só pode ser feito no âmbito da política 

pública, que tem esse poder de coordenação e que pode pro-

mover um entendimento entre os distintos atores em prol 

do desenvolvimento.

“No caso da cadeia do ferro, 
para se produzir um milhão 
de tonelada de minério 
são necessários, em média, 
apenas 100 trabalhadores, 
mas para se produzir um 
milhão de tonelada de 
aço necessita-se 4.000 
trabalhadores!”
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Há fartos exemplos na história recente do desenvolvi-

mento econômico de países e regiões de base mineral que 

são muito inspiradores, tais como o estabelecimento de cotas 

de produção para serem transformadas localmente, estímu-

lo à formação de empresas locais, imposição de tributação 

decrescente conforme o nível de agregação de valor, cria-

ção de áreas especialmente desoneradas  para etapas mais 

avançadas do processamento desses bens minerais, criação 

de condições especiais de oferta de matéria-prima e demais 

insumos, indução de centros de ciência e de tecnologia para 

dar suporte a essas indústrias, estímulo à formação de mão 

de obra especializada etc.

A Austrália, por exemplo, impõe taxas tributárias de-

crescentes, conforme agregação de valor ao minério de ferro 

que produz. Já a China proíbe a exportação de bens in na-

tura, assim como a Índia que impõe royalties extremamente 

elevados para desestimular a exportação de minério bruto.  

Botswana é tido como um exemplo de como uma boa po-

lítica mineral pode aliviar a pobreza e gerar agregação de 

valor; o país é grande produtor de diamantes e impõe aos 

produtores cotas para que os processadores locais realizem 

essa agregação. África do Sul, pós apartheid, usou a expres-

são “população negra historicamente em desvantagem” 

como mote para implementar um conjunto de medidas com 

foco na ampliação dos benefícios que a mineração gera à 

maioria negra do país, ao mesmo tempo em que estabele-

ceu cotas para que o ouro extraído pudesse  ser processado 

pelas empresas locais, o país também induziu a formação 

de empresas de titularidade dos negros historicamente em 

desvantagem.

Claro que não se pode ser ingênuo a ponto de pensar que a 

abundância de minerais que o Pará produz possa ser integral-

mente transformada e, dessa forma, melhor aproveitar suas 

potencialidades, como seria desejável. Deve-se também ter 

em mente que os bens minerais são exauríveis, mas que ge-

ram valor econômico como poucos recursos naturais. Assim, 

para que os benefícios da mineração se perpetuem, sua rique-

za fi nanceira deve ser usada para estimular o fl orescimento de 

outras indústrias ou setores produtivos (mais sustentáveis), 

de forma que a mineração se converta em uma verdadeira 

plataforma geradora de desenvolvimento. Em outros termos, 

a riqueza fi nanceira que a mineração produz deve ser fonte 

de “acumulação primitiva” para deslanchar outras dinâmicas 

produtivas. E isso não é raro de se ver.

A Finlândia, por exemplo, produz concentrado de co-

bre, mas é sede da Nokia e líder global na produção de 

equipamentos cirúrgicos; o Canadá extrai e vende níquel e 

potássio, mas é referência mundial do mercado fi nanceiro 

para mineração, além de ter criado companhias juniores 

que desenvolvem novas minas e que vendem tecnologias 

em todo o mundo, caso similar ao da Austrália, líder na 

extração de minerário de ferro, mas também líder em tec-

nologias, equipamentos e serviços para a indústria minei-

ra. No Brasil, o carvão mineral foi, em grande parte, a fonte 

primitiva que possibilitou ao Estado de Santa Catarina ser 

a liderança nacional da indústria de linha branca e outros 

segmentos importantes da indústria nacional, destaca-se 

ali o papel estruturante da SATIC, escola mantida pelos 

fundos provenientes da extração do carvão, que tem papel 

estratégico na formação e qualifi cação profi ssional dos jo-

vens das regiões mineradoras e que se constituem na mão 

de obra de alta qualidade para essas indústrias.

Por fi m, a política pública tem o dever de elaborar e im-

plementar estratégias para que as riquezas minerais possam, 

de fato, contribuir para a grande transformação social do 

Pará, a fi m de reduzir a pobreza e minimizar as desigualda-

des, por intermédio de sua renovação econômica, a partir da 

ampla plataforma que a mineração possibilita.
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“Claro que não se pode 
ser ingênuo a ponto de 
pensar que a abundância de 
minerais que o Pará produz 
possa ser integralmente 
transformada e, dessa 
forma, melhor aproveitar 
suas potencialidades, como 
seria desejável. Deve-se 
também ter em mente 
que os bens minerais são 
exauríveis, mas que geram 
valor econômico como 
poucos recursos naturais.”
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O sensoriamento remoto e as 
parcerias multilaterais em ações 
ambientais efi cazes na Amazônia

ARTIGO

A fl oresta Amazônica ainda subsiste preservada em mais de 85% da sua extensão. Porém, apesar dessa signifi ca-

tiva preservação, a evolução do desfl orestamento tem sido objeto de preocupação por parte de diversas entidades, 

governamentais ou não, sobretudo nos últimos anos. Para amenizar este cenário, o Sistema de Proteção da Amazônia 

(SIPAM) executa o ProAE (Programa de Monitoramento de Áreas Especiais), que monitora e identifi ca atividades 

de ações humanas predatórias em Unidades de Conservação e Terras Indígenas, utilizando técnicas de sensoriamen-

to remoto. Neste trabalho são relatados duas experiências de sucesso derivados do ProAE/Centro Regional Belém 

(Operações na RESEX Renascer e ESEC da Terra do Meio), a partir da aplicação de ferramentas de sensoriamento 

remoto e atuação conjunta com órgãos parceiros, aumentando a efetividade das ações de monitoramento e fi scaliza-

ção ambiental na Amazônia. A qualifi cação do antropismo para a RESEX Renascer constatou a grande presença de 

extração seletiva de madeira e na ESEC da Terra do Meio o principal agente destruidor da fl oresta foi a pecuária. As 

parcerias multilaterais possibilitaram que a gama colossal de dados gerado pelo ProAE direcionassem o foco da sua 

aplicação, aumentando a efi cácia em termos de material humano, tempo de análise e processamento das informa-

ções, gerando respostas mais rápidas no combate aos ilícitos ambientais da Amazônia.

Nicola Saverio Holanda Tancredi

Érika Maia Santos

RESUMO
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O 
sensoriamento remoto pode ser defi nido como 

a aplicação de dispositivos que, colocados em 

aeronaves ou satélites, nos permitem obter in-

formações sobre objetos ou fenômenos na su-

perfície da Terra, sem contato físico com eles. Segundo 

Novo (1989) trata-se da aquisição de informação sobre 

um objeto derivadas da detecção e mensuração das mo-

difi cações que ele impõe sobre os campos de força que o 

cercam. Jensen (2009) conceitua como o registro da infor-

mação das regiões do ultravioleta, visível, infravermelho 

e microondas do espectro eletromagnético, sem contato, 

por meio de instrumentos tais como câmeras, escâneres, 

lasers, dispositivos lineares e/ou materiais localizados em 

plataformas tais como aeronaves ou satélites, e a análise da 

informação adquirida por meio visual ou processamento 

digital de imagem.

A evolução do Sensoriamento Remoto por meio de 

sensores mais potentes, proporcionando imagens cada 

vez mais nítidas, associadas com as técnicas de extração 

de informação oriundas do processamento de imagens, 

ampliou sua aplicabilidade a diversas áreas do conhe-

cimento: levantamento de recursos ambientais, análise 

ambiental, geologia, fl orestas, estudos urbanos, são al-

gumas das áreas diretamente contempladas. Outro fator 

relevante é a periodicidade das imagens, as quais per-

mitem monitorar situações de desmatamento (ROCHA, 

2002).

Com o uso de ferramentas de sensoriamento remoto, o 

Sistema de Proteção da Amazônia (SIPAM) executa o Pro-

grama de Monitoramento de Áreas Especiais (ProAE), que 

monitora e identifi ca atividades de antropismo (desmata-

mento, extração de madeira, mineração e queimada) em 

Unidades de Conservação e Terras Indígenas, utilizando 

técnicas de sensoriamento remoto. No Centro Regional 

do SIPAM em Belém (CR-BE), este Programa foi inicia-

do em 2007 com cronograma de execução anual, no qual 

as alterações na cobertura vegetal ocorridas após os meses 

subseqüentes à data de imageamento foram divulgadas no 

ano seguinte. A Figura 1 ilustra as Áreas Especiais na juris-

dição do CR-BE.

Figura 1 – Localização 
Áreas Especiais no Centro 
Regional de Belém/PA
Fonte: Elaborado por Jamer 
Costa (SIPAM, 2009).
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Neste trabalho são relatados duas experiências de sucesso derivados do ProAE/CR-BE, a partir de ferramentas de 

sensoriamento remoto e atuação conjunta com órgãos parceiros, aumentando a efetividade das ações de monitoramento 

e fi scalização ambiental na Amazônia. Em ambos os casos, o órgão parceiro master foi o ICMBio.

O sensor aerotransportado SAR a bordo da aeronave R-99, pertencente ao SIPAM (Figura 2), tem auxiliado forte-

mente nas análises de identifi cação das áreas de garimpo, mineração e campos de pouso, principalmente pela pouca 

interferência das condições atmosféricas, associada a sua alta resolução espacial (SIPAM, 2009).

Sensor Óptico e 
Infravermelho (OIS)

Radar de Abertura 
Sintética (SAR) Banda X

Sensor Multiespectral 
(MSS) 11 ou 31 Bandas

Radar de Abertura 
Sintética (SAR) Banda L

Figura 2 – Aparato tecnológico de SR do SIPAM 
Fonte: Acervo de imagens do SIPAM.                  

Operação na RESEX Renascer
A Reserva Extravisita Renascer é uma Unidade de Conservação Federal (UCF) de Uso Sustentável, tutelada 

pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), seu órgão gestor, situada no município 

de Prainha-PA, bioma declarado Amazônia. O instrumento legal de criação é o Decreto S/N, de 05/06/2009, com 

211.741 hectares.  O objetivo desta Área Especial, segundo o artigo 3° do decreto de criação, é proteger os meios 

de vida e garantir a utilização sustentável e a conservação dos recursos naturais tradicionalmente utilizados pela 

população extrativista residente na área de sua abrangência, especialmente as comunidades residentes ao longo 

dos Rios Pará do Uruará e Guajará.
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Reserva 

Extrativista  

Renascer

Área Total (ha)
Antropismo Acc.

Ano Base - 2008 (ha)

Incremento de Antropismo Anual

2009 (ha) 2010 (ha) 2011 (ha) 2012 (ha)

211.010,15 19.574,00 6.417,80 2.281,00 153,83 67,16

Tabela 1 – Resultados ProAE 2012 da RESEX Renascer

A Tabela 1 ilustra os resultados do monitoramento de 

atividades antrópicas no âmbito do ProAE 2012 para a Re-

serva Extrativista Renascer.

O incremento acumulado de antropismo para o ano de 

2012 nesta Área Especial é de 13,50%. O maior incremento 

de antropismo foi diagnosticado no ano da criação desta 

UCF em 2009, reduzindo drasticamente para 97.6% em 

2011 e 98,9% em 2012. 

No Pré-Campo, a qualifi cação do antropismo prevalen-

te nesta Unidade de Conservação foi a extração seletiva de 

madeira, conforme está ilustrado na Figura 3. Esta clas-

se é realçada a partir da Banda 3 da imagem LANDSAT 

226/062, caracterizando-se pela distribuição da infraestru-

tura de exploração, como pátios de estocagem de madeira, 

estradas principais, secundárias e de arraste. A partir do 

Ofício n° 038/2010/ICMBio/CR4 solicitando a colabora-

ção do SIPAM/CR-BE, os dados georreferenciados foram 

sistematizados.

A Fase de Campo foi executada no período de 

21/03/2010 a 31/03/2010, com o objetivo de reconhecer e 

mapear potenciais áreas de exploração madeireira ilegais.

Na RESEX Renascer ocorreu a histórica apreensão de 

64.512 m3 de madeira em tora, com carga sufi ciente para 

encher mais de 5.000 caminhões. Esta ação ocorreu em 

04/05/2010, como resultado dos sobrevoos de monitoramento 

efetuados no fi nal de março/2010, durante a fase de Campo.

Fonte: Elaboração dos próprios autores.

Figura 3 – Fase 
Pré-Campo (RESEX 
Renascer) Madeira 
ilegal apreendida na 
Resex Renascer
Fonte: Elaboração do 
próprio autor.

Como resultado do monitoramento efetuado, ocorreu na Resex Renascer a histórica 
apreensão de 64.512 m3 de madeira em tora, com carga sufi ciente para encher mais de 
5.000 caminhões. Ao todo, foram 19 autuações ambientais e
R$ 7,5 milhões em multas
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Conforme dados fornecidos pelo ICMBio foram re-

alizadas 19 autuações ambientais entre os períodos 

de 04/05/2010 – 17/03/2011, totalizando mais de R$ 

7.5000.000,00 (sete milhões e meio de reais) em multas. A 

Tabela 2 sintetiza os bens apreendidos na área.

Tabela 2 – Resumo dos bens apreendidos na 
RESEX Renascer (04/05/10 – 17/03/2011)

Madeira em Tora Apreendida (m3) ≈76.000

Motosserras (Quantidade) 5

Trator de Esteira (Quantidade) 1

Caminhão (Quantidade) 1

Barco (Quantidade) 1

Fonte: ICMBio/CR3.

Operação na ESEC Terra do Meio

A Estação Ecológica da Terra do Meio constitui-se 

uma UCF de Proteção Integral, tutelada pelo ICMBio. 

Com bioma declarado Amazônia, seu território abrange 

parte dos municípios de Altamira e São Félix do Xingu, 

no Pará. O seu instrumento legal de criação é o S/N, de 17 

de fevereiro de 2005, registrando 3.373.111,00 hectares 

de extensão territorial. Sua condição com fulcro na alínea 

V, art. 2° do Sistema Nacional de Unidades de Conserva-

ção (Lei n.° 9.985/2000) obriga a manutenção dos ecos-

sistemas livres de alterações causadas por interferência 

humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atri-

butos naturais.

A Tabela 3 ilustra os resultados do monitoramento de 

atividades antrópicas no âmbito do ProAE 2012 para a Es-

tação Ecológica da Terra do Meio.

Estação Ecológica 

Terra do Meio

Área Total (ha)
Antropismo Acc.

Ano Base - 2007 (ha)

Incremento de Antropismo Anual

2008 (ha) 2009 (ha) 2010 (ha) 2011 (ha) 2012 (ha)

3.373.111,0 51.435,10 889,60 268,20 238,60 161,80 153,62

Tabela 3 – Resultados ProAE 2012 da ESEC da Terra do Meio
Fonte: Elaboração dos próprios autores.

O incremento acumulado de antropismo até 2012 nesta 

Área Especial é de 1,58%, apresentando baixíssimos valores 

de incremento desde 2009. O foco do SIPAM atuando em par-

ceria com o ICMBio foi diagnosticar as principais classes de 

antropismo de ameaça, validar a ocorrência do desmatamento 

e subsidiar o plano de proteção da ESEC da Terra do Meio. 

De acordo com SIPAM (2011b), a concentração maior de 

locais com uso e ocupação do solo inadequados e ilegais na 

Estação Ecológica da Terra do Meio ocorre na sua porção sul 

(identifi cação de 12 polígonos indicativos), na parte central 

tem-se 7 áreas e ao norte (apenas 1). Os ilícitos ambientais 

encontrados na maioria dos locais visitados foram decor-

rentes da atividade de pecuária na região. A Figura 4 ilustra 

os indicativos de antropismo dos polígonos da parte sul da 

área, com seus respectivos registros fotográfi cos georreferen-

ciados e a 5 representa uma analogia a sinergia das parcerias 

multilaterias, atuando em prol de um objetivo comum.

Na Estação Ecológica da Terra do Meio, por meio da ação conjunta de monitoramento, 
foram lavradas 10 autuações ambientais no período de 30/10/2011 – 17/11/2011, 
totalizando mais de R$ 46 milhões em multas
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Tabela 4 – Resumo dos bens apreendidos na 
Operação Integração (30/10/11 – 18/11/2011)

O ICMBio executou a Operação de Fiscalização Am-

biental “Integração” nesta UCF, e o resumo desta ação é 

apresentado na Tabela 4. Foram lavradas 10 autuações am-

bientais no período de 30/10/2011 – 17/11/2011, totalizan-

do mais de R$ 46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de 

reais) em multas.

Área Desmatada Embargada (Hectares) 11.303,88 

Cabeças de Gado (Quantidade) 8.900

Motosserras (Quantidade) 7

Filhotes de Papagaio       2

Fonte: ICMBio/CR3/NGI Altamira.

Figura 4

Figura 5
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Conclusões

A qualifi cação do antropismo para a RESEX Renascer 

constatou a grande presença de extração seletiva de madei-

ra e na ESEC da Terra do Meio o principal agente destrui-

dor da fl oresta foi a atividade de pecuária. 

As parcerias multilaterias possibilitaram que a gama 

colossal de dados gerado pelo ProAE/CR-BE direcionas-

sem o foco da sua aplicação, aumentando sua efetividade 

em termos de material humano, tempo de análise e proces-

samento das informações, gerando respostas mais rápidas 

no combate aos ilícitos ambientais da Amazônia, sendo 

ainda mais efetivas em detrimento à ação isolada de de-

terminado órgão. A transformação desses trabalhos con-

juntos em rotinas operacionais mais frequentes permite 

que tanto o SIPAM como os órgãos parceiros aprimorem 

seus métodos, e corrijam eventuais procedimentos nas 

suas atividades desde o pré até o pós-campo. Outro ponto 

relevante inferido a partir dos resultados do ProAE 2012 

demonstra que a pressão antrópica reduziu sensivelmetne 

após a execução das ações ambientais de fi scalização nas 

duas Unidades de Conservação.

O SIPAM, pela sua característica de promover a prote-

ção da Amazônia Legal por meio da sinergia das ações de 

governo, da articulação, do planejamento, da integração de 

informações e da geração de conhecimento, constitui um 

órgão estratégico na condução de respostas efetivas para 

uma melhor gestão ambiental.

Seu aparato tecnológico de sensoriamento remoto é 

um componente importante para geração de dados atua-

lizados, que servem como insumos para o monitoramen-

to ambiental na Amazônia, consolidando o que preconiza 

seu Planejamento Estratégico 2012-2023 em se tornar um 

Centro de Excelência em Sensoriamento Remoto.

Por fi m, tal como apregoa a Constituição Federal de 

1988 em seu artigo 225, todos têm direito a um meio am-

biente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 

à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e 

à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações. E, apesar dos desafi os das ati-

vidades pré até o pós campo, bem como as questões jurídi-

cas e seus entendimentos desencadeados desses processos 

serem cada vez mais complexas, o caput do artigo 225 deve 

balizar o alinhamento de posicionamento entre todos os en-

tes envolvidos na questão ambiental na Amazônia, além de 

servir de estímulo para o emprego de boas práticas de ma-

nejo ao meio ambiente, pois a demora na resolução das lide 

ambientais acarretam prejuízos à natureza; à coletividade, 

em especial aos moradores das regiões afetadas; e à imagem 

institucional de todos os órgãos perante a sociedade.
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1 - Jararetinga (Caiman crocodilus), Santarém, Pará. Roberta Barboza
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A urgência de um programa para a atração 
e fi xação de doutores na Amazônia

ARTIGO

Convencer a sociedade da relevância da ciência na Amazônia com vistas ao desenvolvimento regional já é tarefa 

vencida. Contudo, fazer a inclusão da Amazônia no mapa nacional da ciência, tecnologia e inovação permanece 

um enorme desafi o. Ações públicas em todos os níveis ainda são escassas e de alcance muito limitado. Por pelo me-

nos duas décadas, o assunto tem frequentado a agenda nacional. Nesse período, as políticas públicas formuladas e 

executadas foram incapazes de alterar o desequilíbrio acentuado entre os indicadores da Amazônia e o salto que o 

país deu em direção à consolidação de seu parque científi co e tecnológico. Essa realidade não será alterada sem que 

a dimensão mais básica do problema seja adequadamente enfrentada: a escassez, nas instituições da Amazônia, de 

recursos humanos qualifi cados para a pesquisa científi ca e tecnológica. A fi m de contribuir com o processo de mu-

dança necessário, ao longo do ano de 2012, a Regional Norte do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação 

(FOPROP Norte) desenvolveu uma proposta voltada à atração e fi xação de doutores na Amazônia. 

Emmanuel Zagury Tourinho

RESUMO
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A 
necessidade de intensifi car a atividade de pesqui-

sa na Amazônia tem sido reiteradamente veicu-

lada em documentos de sociedades científi cas, 

de agências federais de fomento, de gestores das 

universidades e de agentes diversos da comunidade cientí-

fi ca nacional. A recomendação quase consensual de políti-

cas públicas com esse fi m decorre do assentimento à ideia 

de que o domínio pelo conhecimento da riqueza natural 

e cultural da região pode ser estratégico para o futuro do 

país. Nos governos locais, é também admitido que a neces-

sária economia verde e o desejável desenvolvimento sus-

tentável dependem da internalização de uma competência 

científi ca e tecnológica em maior escala do que a encontra-

da hoje. Convencer a sociedade da relevância da ciência na 

Amazônia é, portanto, uma tarefa já vencida com vistas ao 

desenvolvimento regional. A despeito disso, fazer a inclu-

são da Amazônia no mapa nacional da ciência, tecnologia 

e inovação permanece um enorme desafi o. Ações públicas 

em todos os níveis ainda são escassas e de alcance muito 

limitado.

Por pelo menos duas décadas, o assunto tem frequenta-

do a agenda nacional. Nesse período, as políticas públicas 

formuladas e executadas foram incapazes de alterar o de-

sequilíbrio acentuado entre os indicadores da Amazônia 

e o salto que o país deu em direção à consolidação de seu 

parque científi co e tecnológico. Na melhor das hipóteses, 

foi possível impedir que a distância aumentasse. Parado-

xalmente, a Amazônia, que está a merecer investimentos 

relativamente maiores para aproximar-se dos patamares 

nacionais, permanece fi nanciando a ciência e tecnolo-

gia nas demais regiões do país, com indicadores diversos 

(proporção de doutores no país, proporção dos cursos de 

pós-graduação stricto sensu, participação no orçamento 

nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação etc.) abaixo 

de 5%, para uma população e um Produto Interno Bruto 

(PIB) na casa dos 10%.

Essa realidade não será alterada sem que a dimensão 

mais básica do problema seja adequadamente enfrentada: 

a escassez, nas instituições da Amazônia, de recursos hu-

manos qualifi cadas para a pesquisa científi ca e tecnológica. 

Para que qualquer outra ação tenha resultados duradou-

ros, é essencial incorporar nessas instituições um contin-

gente maior de pesquisadores doutores, em condições de 

produzir conhecimento e de formar no curto prazo novas 

gerações de pesquisadores na região. Construir essa solu-

ção não é exatamente uma tarefa fácil, mas os obstáculos 

são menos numerosos do que parecem à primeira vista.

Não faltam ambientes estruturados para o trabalho de 

novos pesquisadores doutores na Amazônia, ainda que 

seja recomendável uma ampliação dos já existentes. Há 

diversas instituições de pesquisa e de formação, incluin-

do universidades federais e estaduais em todos os Estados, 

institutos de pesquisa federais sediados na região e unida-

des regionais de vários outros institutos federais instalados 

em outras unidades da federação. 

A atração de doutores também não depende da criação 

de cargos novos para recebê-los nas instituições de ensino 

e de pesquisa. Todos os anos são realizados nas universida-

des (e, com maior difi culdade, nos institutos de pesquisa) 

dezenas de concursos públicos. O que faltam, via de regra, 

são candidatos titulados e aptos a assumir a tarefa de cons-

truir um sistema amplo, sólido e produtivo de pesquisa e 

pós-graduação. 

Face à difi culdade para atrair novos doutores, o esforço 

maior tem sido dirigido à formação de doutores na região. 

Formar quadros locais para a atuação em pesquisa e a pós-

-graduação é, sem dúvida, uma medida indispensável e 

capaz de render resultados importantes e duradouros para 

o desenvolvimento científi co da Amazônia. Tem sido no-

tável o empenho das instituições locais de ensino e pes-

quisa nessa direção, com a criação de cursos de mestrado 

e doutorado próprios, afora outras alternativas de forma-

ção oferecidas (como mestrados e doutorados interinsti-

tucionais). Cada novo curso de doutorado requer, para a 

sua criação, uma densidade considerável de competência 

científi ca instalada e consolidada, de modo que o sucesso 

alcançado na abertura desses cursos merece amplo reco-

nhecimento. 

A limitação da 
infraestrutura 
de pesquisa da 
região amazônica 
em algumas 
áreas mostra-se 
uma condição 
desencorajadora para 
a permanência do 
doutor na região”
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Todavia, exatamente em razão das exigências para a 

abertura dos cursos novos, a expansão da oferta local de 

pós-graduação não pode e não tem avançado na veloci-

dade que seria necessária para mudar no curto e médio 

prazos o quadro de assimetria que caracteriza o Sistema 

Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Não é sufi ciente des-

tacar que a pós-graduação cresce na Amazônia mais rapi-

damente do que nas demais regiões do país (em que pese a 

notável importância desse crescimento). É necessário que 

a velocidade desse crescimento permita antever uma mu-

dança substancial, ao fi nal de mais uma década, no lugar 

que a região ocupa no quadro geral da ciência nacional. 

Um avanço nessas dimensões ainda não está no horizonte, 

considerados os indicadores atuais de expansão da pesqui-

sa e da pós-graduação na região e no país.

Mesmo quando as instituições amazônicas formam 

doutores, alguns dos titulados deixam a região, simples-

mente porque vislumbram em oportunidades externas 

melhores condições para iniciarem uma carreira científi ca 

com forte potencial de êxito. A limitação da infraestrutu-

ra de pesquisa da região em algumas áreas mostra-se uma 

condição desencorajadora para a permanência do doutor 

na região, aliada ao alto custo de uma interação perma-

nente com os maiores centros de pesquisa do país, todos 

localizados em regiões distantes.

O pouco sucesso no recrutamento de doutores voca-

cionados para a investigação científi ca e tecnológica nos 

concursos realizados pelas instituições da Amazônia, as-

sim como os limites encontrados na formação e retenção 

do pessoal formado na própria região sugerem que algo 

precisa ser feito – com urgência, se não for para chegar-

mos ao fi nal da próxima década com o mesmo diagnóstico 

anunciado em documentos passados e com alguns novos 

prejuízos econômicos, sociais e ambientais possivelmente 

irreversíveis.

O esforço para a formação de quadro locais precisa ser 

complementado com ações efetivas para a atração e fi xa-

ção na Amazônia de pesquisadores doutores titulados fora 

ou na própria região. Para isso é essencial tornar mais atra-

tivo o emprego de pesquisador em nossas instituições, si-

nalizando aos potenciais candidatos que aqui encontrarão 

reconhecimento e condições favoráveis ao seu crescimento 

científi co.

A fi m de contribuir com o processo de mudança neces-

sário, ao longo do ano de 2012 a Regional Norte do Fórum 

de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação (FOPROP 

Norte) deu novo formato a uma proposta discutida em 

outros momentos pela Academia Brasileira de Ciências, 

Sociedade Brasileira para Progresso da Ciência, Reitores e 

demais gestores de ciência, tecnologia e inovação, voltada 

à atração e fi xação de doutores na Amazônia. O programa 

formatado pelo FOPROP Norte é baseado em três referên-

cias: a) o apoio diferenciado aos doutores pesquisadores 

que forem contratados para o quadro efetivo das institui-

ções da região; b) a cobertura de todas as áreas de conheci-

mento; e c) o requisito de mérito científi co.

Basicamente, propõe-se conceder uma Bolsa de Pes-

quisador da Amazônia aos doutores contratados pelas 

instituições de pesquisa e de educação superior da Ama-

zônia, que apresentem um projeto de pesquisa que venha 

a ser recomendado quanto ao mérito científi co. A ideia é 

utilizar um sistema semelhante ao empregado pelo CNPq 

no programa de bolsas de Produtividade em Pesquisa, 

com algumas adequações (incluindo o fl uxo contínuo da 

submissão e aprovação das propostas). Além da bolsa, 

propõe-se a concessão de recursos para a infraestrutura 

de pesquisa, a ser concedido com a intermediação de um 

programa de pós-graduação (ou pesquisador consolida-

do) instalado preferencialmente na região. O uso desse 

recurso visaria dar condições ao pesquisador para em 

prazo curto tornar-se apto a ingressar no corpo docente 

permanente de programas de pós-graduação de sua ins-

tituição. O programa pode ser enriquecido de inúmeros 

modos com a parceria de Secretarias Estaduais de Ci-

ência, Tecnologia e Inovação (SECTIs) e de Fundações 

Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs). Pode ainda ser 

a base para políticas adicionais, por exemplo voltadas à 

criação de novas unidades de pesquisa com potencial de 

acelerar o desenvolvimento regional em alguns ambien-

tes amazônicos.

Uma vez aprovado e colocado em execução o progra-

ma, todo edital de concurso público para uma vaga nas 

instituições de ensino e de pesquisa deverá trazer, além dos 

dados usuais, a informação de que o pesquisador aprovado 

será candidato aos benefícios citados, com isso criando um 

diferencial para a atração de bons candidatos.

 O esforço para a formação de quadro locais precisa ser complementado 
com ações efetivas para a atração e fi xação, na Amazônia, de 
pesquisadores doutores titulados fora ou na própria região”
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Uma característica importante do programa é que ele 

se encontra inteiramente alinhado com as políticas nacio-

nais para a Amazônia e com a política nacional de ciência, 

tecnologia e inovação. Ele materializa várias ações consi-

deradas estratégicas, seja para o desenvolvimento regio-

nal, para a segurança nacional, ou para o desenvolvimento 

científi co e tecnológico do país. 

O programa equaciona, ainda, problemas ou limitações 

de outras ações das agências federais e estaduais, que têm 

impactado menos do que esperado o ambiente acadêmico 

e científi co na Amazônia. Por exemplo, conceder bolsas a 

pesquisadores sem vínculo empregatício com instituições 

da região tem pouca atratividade, por isso são pouco de-

mandadas e quando concedidas tornam-se de difícil im-

plementação. Reservar cotas para a região em editais na-

cionais em diversas circunstâncias mostra-se insufi ciente 

para elevar a proporção de recursos destinados a projetos 

da região, em razão do número relativamente baixo de 

propostas qualifi cadas. Por último, o programa evita que 

um investimento seja feito sem a perspectiva de incremen-

to da pesquisa e da pós-graduação, ao exigir a apresenta-

ção de projeto de pesquisa com mérito científi co aferido 

externamente.

O projeto do FOPROP Norte foi apresentado e discu-

tido com o CNPq, a CAPES, as FAPs e as SECTIs, encon-

trando sempre uma boa acolhida, mas faltavam os recursos 

para executá-lo. Passou-se à negociação com o Congresso 

Nacional, onde a recepção foi muito positiva por parte de 

parlamentares, bancadas e comissões (Ciência e Tecnolo-

gia; Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento 

Regional), chegando-se a incluir os recursos necessários à 

sua execução no orçamento da União para o ano de 2013. 

Sob a liderança do Deputado Sibá Machado (PT/AC), que 

articulou a apresentação da proposta às bancadas e às co-

“Os resultados do Programa de Atração e Fixação de Doutores na Amazônia poderão ser 
substanciais, esperando-se que possa viabilizar a contratação, ao longo de uma década, 
de dez mil doutores, o que mais do que triplicaria o número de pesquisadores na região”

Emmanuel Tourinho
Doutor em Psicologia (Psicologia Experimental) pela Universidade de São Paulo (1994). Atualmente, é Professor Titular da Universidade Federal do Pará, onde 
atua no Curso de Graduação em Psicologia e no Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento. Sua atividade de pesquisa focaliza proces-
sos comportamentais culturais, autocontrole, eventos privados e terapia analítico-comportamental. Exerce atualmente as funções de Pró-Reitor de Pesquisa e 
Pós-Graduação da Universidade Federal do Pará e de Coordenador do Colégio de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições Federais de Educação 
Superior (COPROPI).

missões, o projeto passou também a ser discutido com 

Ministérios (Ciência, Tecnologia e Inovação, Casa Civil, 

Educação). 

O dimensionamento fi nanceiro do Programa de Atra-

ção e Fixação de Doutores na Amazônia surpreende por 

representar uma fração muito pequena do que tem sido 

investido no país na área de ciência, tecnologia e inova-

ção (considerados os números de 2012, custaria aproxi-

madamente 1%). Por outro lado, seus resultados poderão 

ser substanciais, esperando-se que possa viabilizar a con-

tratação, ao longo de uma década, de dez mil doutores, o 

que mais do que triplicaria o número de pesquisadores na 

região.

Supondo-se que, ainda assim, o investimento previsto 

seja considerado muito alto, convém lembrar que a alter-

nativa é uma despesa muito maior com a contratação de 

docentes e pesquisadores não doutores por nossas institui-

ções, que depois precisarão ser liberados por quatro anos 

com vencimentos e bolsas para cursar doutorado. Conta-

bilizadas todas as despesas em um e outro caso, a atração e 

fi xação de doutores representa pelo menos uma economia 

de 50% do custo de formação do doutor, com a enorme 

vantagem de que teremos o pesquisador mais rapidamente 

apto a contribuir com o sistema local de pós-graduação. 

Portanto, até pelo impacto fi nanceiro o programa se mos-

tra uma excelente alternativa para o país.

Se o Programa de Atração e Fixação de Doutores na 

Amazônia tem sido reconhecido como socialmente re-

levante, necessário para o desenvolvimento regional, ali-

nhado com as políticas nacionais e fi nanceiramente viável, 

estão dadas grande parte das condições necessárias à sua 

execução. O que falta é apenas a decisão política de execu-

tá-lo, que para ser tomada dependerá fortemente da atu-

ação das lideranças políticas e acadêmicas da Amazônia. 
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Tecnologia 
em favor do 
desenvolvimento 
social

CASOS DE SUCESSO

Roupa especial desenvolvida por 
pesquisadoras da UEPA ajuda na 
reabilitação de crianças com lesões 
neuromotoras e alterações posturais

Ta
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O pequeno Rafael, 
portador de paralisia 
cerebral, em recuperação 
com a Roupa Biocinética
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Por Ize Sena

U
ma nova aliada na reabilitação de crianças 

que sofrem com lesões neumotoras e altera-

ções posturais está sendo desenvolvida pelo 

Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia 

Assistiva e Acessibilidade da Universidade do Esta-

do do Pará (Nedeta/Uepa). Trata-se da Roupa Bio-

cinética, traje especial feito de lycra, com presilhas 

metálicas na cintura, nos quadris e nos joelhos puxa-

dos por tiras elásticas que se ajustam ao corpo para 

garantir o alinhamento biomecânico do usuário, ini-

bir padrões patológicos e prevenir encurtamentos e 

deformidades nas articulações. Em outras palavras, 

o dispositivo se adequa às características e difi culda-

des individuais exatamente para atender às necessi-

dades de cada criança.

A Roupa Biocinética ainda está em fase de estu-

do e, desde maio do último ano, está sendo testada 

em crianças tuteladas pelo Estado e atendidas pela 

Unidade de Referência Especializada em Reabilita-

ção Infantil/Abrigo Especial Calabriano, localizada 

no bairro do Telégrafo, em Belém. Os resultados per-

mitiram a gradativa recuperação do pequeno Rafael, 

de apenas dois anos, portador de paralisia cerebral, 

que mora desde os quatro meses de idade no Abrigo. 

O estímulo à inovação 
vem das crianças. 
Quero vê-las ágeis, 
correndo. É um sonho!”.

Ana Irene Oliveira,
coordenadora do Nedeta
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“Um dos princípios de utilização da roupa é que o cére-

bro vai armazenar as mensagens do movimento correto. Não 

adianta nada estar na fi sioterapia ou na terapia ocupacional e, 

quando chega em casa, a criança fi car com má postura. O cé-

rebro continuará armazenando o movimento errado. A ideia 

é que a roupa possibilite as atividades do dia-a-dia e con-

tribua para manter a postura correta”, conta a coordenadora 

do Nedeta, professora Ana Irene Oliveira, que desenvolve a 

pesquisa da Roupa ao lado de acadêmicos do 5º ano do Curso 

de Terapia Ocupacional da Uepa. 

A proposta de confecção da Roupa Biocinética surgiu de-

pois da pesquisa das outras semelhantes, fabricadas no Brasil 

e no exterior, com destaque para as roupas Th eraTogs, SPIO 

(Stabilizing Pressure Input Orthosis), Th era Suit e Pediasuit. 

Mas a aplicabilidade e a popularização do produto esbarram 

num fator primordial: o preço elevado. Para se ter ideia, a 

produção de uma roupa especial, incluindo o material, mão-

-de-obra e pagamento de um profi ssional para utilizá-la ade-

quadamente no paciente varia de R$ 2mil a R$ 4,5 mil. 

Entretanto, a Roupa Biocinética desenvolvida pelas pes-

quisadoras paraenses ganha diferencial ao agregar o uso da 

tecnologia ao baixo custo do material. O resultado é um pro-

tótipo que custa cerca de R$ 600, possibilitando a utilização 

do produto por pessoas que difi cilmente teriam acesso a tec-

nologia importada e com altos custos de produção.

Para chegar ao traje utilizado hoje em dia, as pesquisa-

doras testaram diferentes tipos de tecido modelos, posicio-

namento das presilhas e tiras elásticas em cinco protótipos. 

O primeiro deles foi feito com jeans, seguido pelo neoprene. 

Ambos foram logo descartados considerando o desconfor-

to que causaria no usuário. Depois, a Roupa foi testada com 

helanca, contudo, o tecido também foi descartado, pois não 

oferecia o suporte corporal necessário para os resultados es-

perados. Finalmente, as pesquisadoras escolheram a lycra 

compressiva, bastante utilizada na confecção de cintas.

“Percebemos que os trajes utilizados na reabilitação de 

crianças com defi ciência neuromotoras ainda não fazem par-

te do cotidiano da população. Além de apresentar um cus-

to muito elevado, por ser tecnologia importada, os tecidos 

das roupas já comercializadas eram bastante desconfortáveis 

para as condições climáticas da região norte”, destaca a tera-

peuta ocupacional, Larissa Santos Prazeres.

O riso no rosto do pequeno paciente Rafael e as res-

postas de seu organismo após as sessões com a Roupa são 

o que enchem as pesquisadoras do Nedeta de orgulho, a 

cada obstáculo vencido. Nada seria possível se não fosse 

o carinho aliado à terapia. “O estímulo vem das crianças. 

Quero ver o Rafael correndo. É um sonho!”, declara Ana 

Irene Oliveira.

Roupas com funções 
semelhantes, mas 
com tecnologia 
importada, podem 
custar até R$4,5 mil. 
A Roupa Biocinética 
desenvolvida pelas 
pesquisadoras 
paraenses custa 
cerca de R$600,00

R$600

O diferencial da Roupa 
Biocinética desenvolvida 
pela Uepa é o baixo custo e 
a adequação às condições 
climáticas da nossa região

es 
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Referência 
no estado e 
reconhecimento 
nacional 

Além da Roupa Biocinética, o Núcleo, criado 

em 2005, se propõe a estudar e implantar, por meio 

da pesquisa, novos dispositivos de ajudas técnicas, 

substituindo a tecnologia importada por tecnolo-

gia brasileira e regionalizada, visando à melhoria 

no processo de (re) habilitação global, contribuin-

do para a mobilidade, comunicação e a acessibili-

dade de crianças com defi ciências neuromotoras e 

intelectual. Dentre outros trabalhos que estão sen-

do desenvolvidos atualmente pelo Núcleo estão os 

vocalizadores digitais; o Soft ware Brincando com 

a Leitura, e o Soft ware Desenvolve, que trabalha o 

ensino da leitura e escrita para pessoas com defi ci-

ência, sem a utilização do teclado.

A partir daí, fi ca fácil entender o porquê de o 

Nedeta caminhar rumo a excelência na área. Re-

centemente, o Núcleo foi selecionado para ser uma 

das quatro unidades-base da Rede Nacional de 

Tecnologia Assistiva, que está sendo estruturada 

pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(MCTI). 

Em parceria com outras 25 instituições de pes-

quisa de todo país, esta Rede vai produzir projetos 

de pesquisa, desenvolvimento ou inovação volta-

dos à melhoria da qualidade de vida de pessoas 

com defi ciência ou com mobilidade reduzida. Es-

tão previstos investimentos na ordem de R$ 20 mi-

lhões em créditos não reembolsáveis, além de R$ 

90 milhões de uma linha de crédito reembolsável 

da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). 

A Rede de Tecnologia Assistiva faz parte do 

Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Defi -

ciência Viver sem Limite, lançado pelo Governo 

Federal. “Uma das ações do Viver sem Limites 

diz respeito à acessibilidade. E o foco do Nedeta é 

justamente desenvolver projetos que substituam a 

tecnologia importada, além de criar produtos que 

sejam economicamente mais acessíveis para popu-

lação”, afi rma Ana Irene de Oliveira.

Fotos: Tarso Sarraf
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Com o uso 
contínuo da Roupa 
Biocinética, o 
cérebro armazena os 
movimentos corretos 
e a criança mantém 
a postura adequada 
nas atividades do seu 
dia-a-dia.

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará
Tarso Sarraf
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O trabalho dos núcleos será coordenado pelo Centro 

Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva (CNR-

TA), alocado no Centro de Tecnologia da Informação 

Renato Archer (CTI), em Campinas (SP).  Além do Nede-

ta no Pará, são considerados núcleos de ponta o trabalho 

desenvolvido pelas universidades de Brasília (UnB), Fe-

deral de Minas Gerais (UFMG) e da Federal de São João 

Del Rey (UFSJ).

“A Rede vai ser uma oportunidade signifi cativa para 

aprimorar ainda mais o trabalho que já é desenvolvido 

aqui, além de ter mais acesso a recursos para fi nancia-

mentos de projetos nesta área. É uma rede que pode trazer 

muitos benefícios para o avanço das pesquisas em tecno-

logia assistiva no Pará”, completou Ana Irene

Além das ações do Governo Federal, o Nedeta está in-

serido, desde outubro de 2012, no ‘Existir’, o Plano Esta-

dual de Atenção a Pessoa com Defi ciência, que é ligado 

ao Plano Nacional Viver sem Limite. O ‘Existir’ engloba o 

conjunto das políticas setoriais coordenadas por diversos 

órgãos estaduais e pela Secretaria Especial de Proteção e 

Desenvolvimento Social (Seas) na missão de avançar na 

luta pela garantia dos direitos humanos no Estado.

No total, 14 ações estruturantes integram o Plano, sen-

do cinco na área da saúde, quatro na área da educação, 

uma na área da assistência, uma na área de habitação, 

duas na área de tecnologia e uma na área de esporte. O 

destaque fi ca para a construção do Centro Integrado de 

Inclusão e Reabilitação e para a concessão de Cheques 

Moradia para pessoas com defi ciência. “Pelo Plano, o Ne-

deta vai se transformar em um centro regional de tecnolo-

gia assistiva e de pesquisa na área”, diz Ana Irene Oliveira.

Para o governador, a criação de um Centro de Inclusão 

é fundamental para o Estado do Pará, já que ¼ da popula-

ção paraense, ou seja, 1 milhão e 700 mil pessoas apresen-

tam algum tipo de defi ciência. “Não dá para a sociedade 

não olhar isso e ignorar esses números. Essas pessoas têm 

potencial, têm o que dizer, têm o que fazer e têm como 

contribuir e muito com a formação da sociedade e é exa-

tamente isso que a gente pretende”, disse Simão Jatene, à 

época do lançamento do Plano. Os recursos a serem uti-

lizados no plano serão oriundos do Tesouro Estadual, no 

total de R$ 103.814 milhões.

O software “Brincando com a Leitura” é mais um produto desenvolvido pelo Nedeta na busca por melhorar a acessibilidade de crianças com defi ciências

Fotos: Mácio Ferreira
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A excelência do Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade da 
Uepa é o desenvolvimento de projetos que substituem a tecnologia importada, criando 
produtos economicamente mais acessíveis para população”
Ana Irene de Oliveira, coordenadora do Nedeta

Oportunidades
O Nedeta/Uepa está em busca de parcerias para desenvolver protótipos e produtos em escala. Os interessados devem entrar em contato por meio do 

endereço ‘Núcleo de Desenvolvimento em Tecnologia Assistiva e Acessibilidade – NEDETA, Universidade do Estado do Pará, Travessa Perebebuí s/nº, Campus 
II, Bloco D/UEAFTO, sala 12, Marco, CEP 66087 -670, Belém/PA, Brasil’, pelo email anairene25@gmail.com ou pelo telefone (91) 32771909. O nome para 
contato é Professora doutora Ana Irene Alves de Oliveira. Site: www2.uepa.br/nedeta
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O brilhantismo e 
as contribuições 
de Roberto Santos
Por Fernanda Graim 

Brilhante. Essa é uma das palavras mais usadas para 

defi nir o intelectual paraense Roberto de Araújo de Oli-

veira Santos (1932-2012). Bacharel em Ciências Jurídi-

cas e Sociais, Sociólogo e Mestre em Economia, Roberto 

Santos foi juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 

Região, consultor econômico e professor catedrático da 

Universidade Federal do Pará (ingresso em 1957). Na dé-

cada de 60, fundou o atual Instituto de Desenvolvimento 

Econômico e Social do Pará (Idesp). 

Jurista renomado, Roberto Santos tinha paixão pelo 

magistério, o que fez com que dedicasse a maior par-

te de sua vida à carreira de professor. Em instituições 

como UFPA e Escola Superior de Magistratura do Tri-

bunal de Justiça do Estado do Pará, o pesquisador traba-

lhou nos cursos de Economia, Direito, Ciências Sociais, 

Mestrado em Desenvolvimento Econômico e Social, 

entre outros. Ao longo de sua trajetória acadêmica, par-

ticipou de inúmeros congressos acadêmicos no Brasil e 

no exterior.

Roberto Santos é autor de obras como “Problemas do 

emprego em Belém”, “Desenvolvimento econômico de 

Belém: avaliação do crescimento econômico de Belém no 

quadro geral de evolução do Estado do Pará” e “História 

econômica da Amazônia (1800/1920)”, obra referência 

no Brasil e no exterior, construída a partir da análise so-

bre a realidade amazônica e paraense durante o período 

áureo da economia da borracha. Foi ele, ainda, um dos 

pioneiros nos estudos sobre a permanência do trabalho 

escravo no Brasil, quando Consultor Jurídico do Ministé-

rio de Estado do Trabalho , de 1992 a 1993.

O paraense recebeu o grau de Grande Ofi cial do Mé-

rito Judiciário, do Tribunal Superior do Trabalho, a co-

menda da Ordem de Rio Branco, do Itamaraty, e outras 

distinções. Desde 2010, o Idesp instituiu o “Prêmio Esta-

dual de Monografi as Professor Roberto Santos” a fi m de 

estimular a produção do conhecimento no Pará.
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Jurista renomado, professor catedrático e pesquisador, Roberto Santos foi um dos mais destacados intelectuais paraenses

Fotos: Paulo Santos
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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 científi ca, 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 científi co-tecnológica e à geração de um ambiente de inovação.

A contribuição por meio de artigos de informação técnico-científi ca 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 pós-

graduação, representantes do setor produtivo e gestores públicos. 

Acesse as normas de submissão.

revistaveraciencia@gmail.com

www.veraciencia.pa.gov.br


