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A quarta edição da revista Ver-a-Ciência é mais
um importante passo dado pela Secti na expectativa de
contribuir para que estudos e projetos desenvolvidos
no estado do Pará - focados nas diferentes áreas da Ciência e no conhecimento tecnológico e inovador - sejam mais difundidos entre a população em geral.
Nesta edição, escolhemos, não por acaso, o Navegapará como tema da reportagem de capa. O Programa de inclusão digital completa seis anos com grandes desafios e perspectivas de crescimento em todo o
estado. Nas páginas da reportagem, um pouco sobre
os impactos sociais que esta iniciativa gera nas comunidades por onde passam suas infovias e onde estão
instalados seus infocentros.
Outra matéria aborda projetos de captação da
água da chuva focados no enfrentamento das dificuldades no abastecimento da água com qualidade e na
garantia do acesso a este direito humano às populações ribeirinhas.
Os artigos multidisciplinares retratam um panorama acerca da pesquisa no estado do Pará e valorizam
as iniciativas voltadas ao desenvolvimento regional e à
qualidade de vida da população paraense.
Por fim, rememoramos as contribuições do intelectual Vicente Salles, por meio de seus estudos
vanguardistas nos campos da cultura, da arte e da
sociedade amazônica.

Boa leitura!

Alberto Cardoso Arruda
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação
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UFPA), em níveis de mestrado e doutorado. Atualmente é fellow do Programa LEAD (Leadership for Environment and Development) e
Coordenador da Cátedra UNESCO de Cooperação Sul-Sul para o Desenvolvimento Sustentável.

Manoel Tourinho
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Navegapará
apresenta
planos de
expansão
e novas
perspectivas
Após seis anos de atuação, o Programa
passa por um realinhamento em busca
da sustentabilidade e da democratização
do acesso à internet
Por Ana Carolina Pimenta e Nátia Ney

O

Programa de Inclusão Digital Navegapará, coordenado
pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti) e Empresa Paraense de Processamento de
Dados (Prodepa), completa seis anos em 2013 com números expressivos e perspectivas de crescimento em todo
o estado. Oferecendo à população acesso gratuito a internet de banda
larga, o Programa consolida-se, hoje, como uma das maiores iniciativas
públicas voltadas à democratização dos recursos da informática e da
internet no Brasil.
Para promover a inclusão sócio-digital e gerar oportunidades de
emprego e renda nos locais onde está presente, o Navegapará conta com
três ações que formam a base do programa: os infocentros, as cidades
digitais, e os pontos de acesso livre à internet, os chamados hotzones.
Atualmente, o sinal do Programa está presente em 63 cidades paraenses, com 179 infocentros, sendo 80 na Região Metropolitana (Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba e Santa Bárbara) e 99 no interior.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Destinados a atender o cidadão de baixa renda, os infocentros são espaços equipados com mobiliários, computadores e internet visando ao acesso livre sob orientação
de instrutores e realização de cursos e oficinas. A base é
a utilização de software livre, por meio do sistema operacional Linux. Eles são geridos por instituições de diversas
naturezas, tais como associações de moradores, colônias
de pescadores, igrejas, escolas, organizações não-governamentais e outros.
Já as cidades digitais são as localidades ou município
conectados pelo Navegapará que recebem o sinal em banda larga para uso da internet e o disponibiliza em praças,
prefeituras e órgãos da administração pública, como escolas, secretarias municipais e estaduais, postos de saúde,
hospitais, delegacias, quartéis da Polícia Militar e Bombeiros.
Por estarem situados em comunidades marcadas por
grande vulnerabilidade social, os infocentros do Navega-

pará se constituem, em muitos casos, na única forma de
acesso da população a computadores e internet. “Alguns
dos usuários atendidos têm nos infocentros o primeiro
contato com tecnologias da informação e muitos deles não
teriam condições de custear cursos de informática e acesso à internet. Com o Programa, isso foi possível”, afirma
Edivaldo Gavião de Carvalho, gestor do Infocentro ONG
Cidadania, de Rondon do Pará.
A gestora do Infocentro Associação do Desenvolvimento Sustentável de Palestina do Pará (ADSUSPP),
Frankslane de Oliveira, destaca a importância de municípios desfavorecidos e distantes dos centros urbanos possuírem centros de acesso livre à internet e de capacitação
em informática. “Ao permitir o encurtamento da distância
entre a informação e a população mais carente, o Programa Navegapará aproxima as pessoas do que acontece no
restante do estado, do Brasil e do mundo e, em Palestina
do Pará, este trabalho faz a diferença”.

MAIL ::::::::::::::::::::::::::::: ONG CIDADANIA / RONDON DO PARÁ
@

Assunto: Como o Navegapará mudou minha vida

Meu nome é Jordânia de Araújo Costa e tenho 18 anos. Fiz o curso de informática básica no infocentro
do Navegapará em 2010, quando tinha 15 anos. Foi através do curso que fui totalmente alfabetizada
digitalmente e pude conhecer o potencial da informática como ferramenta de melhoria das
atividades do cotidiano.
Em 2011, o edital para novos monitores do Navegapará foi aberto e, como já tinha um certo domínio
com o sistema usado e a rotina do infocentro, me inscrevi, fui aprovada e me tornei monitora. Assim,
a jovem que um dia foi beneficiada tornou-se uma agente de inclusão digital em sua comunidade. O
trabalho como monitora acrescentou muito na minha vida. Tive a oportunidade de realizar cursos e
viagens pagas pelo governo para me aperfeiçoar, de desenvolver minhas habilidades profissionais e
ajudar outras pessoas.
Tenho certeza que eu não sou o único exemplo bem sucedido de pessoa beneficiada pelo Programa.
Há muitas outras pessoas que tiveram suas vidas modificadas pelos infocentros.Hoje, como monitora,
tento contar um pouco da minha história para meus alunos e os usuários do infocentro para que
saibam que, quando eles são bem utilizados, têm o poder de mudar vidas. Graças a oportunidade
que tive de ser monitora, pretendo cursar um dia a faculdade de Engenharia da Computação ou outra
ligada à informática.
Jordânia Costa – Monitora do Infocentro ONG CIDADANIA/ RONDON DO PARÁ
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Unindo esforços

O Navegapará conta com a adesão de parceiros fundamentais para que o programa se amplie. Entre eles, destaca-se o Ministério das Comunicações, por meio da parceria firmada em 2010 com o Programa Telecentros BR.
Pelo convênio, 122 telecentros estão previstos para serem
implantados até o final deste ano. Já foram implantados 57
Telecentros localizados nas regiões de integração Metropolitana, Guamá e Capim. Nesse caso, os computadores e
o mobiliário para a montagem dos espaços comunitários
de inclusão digital foram comprados diretamente pelo
Ministério e a conexão dos centros está sendo feita pelo
Navegapará nas cidades cobertas pela infovia estadual.
Algumas entidades que já fazem parte do Programa
Navegapará também foram atendidas pelo Programa Telecentros.BR, nesses casos – e de acordo com o interesse
do Conselho Gestor – os computadores que já estavam em
uso e em mau estado de funcionamento, serão substituídas gradativamente por equipamentos recondicionados.

Com relação às prefeituras municipais, a diretora de
Projetos Especiais da Prodepa, Leila Daher, conta que elas
desconheciam o Projeto e recebiam o sinal do Navegapará
sem nenhuma retribuição ao Programa. “Existia o contrato de manutenção dos links, mas não havia para os rádios,
nem para os equipamentos da rede e dos infocentros”, revela. A partir de 2011, um novo modelo foi adotado pelo
programa e os convênios com as prefeituras foram renegociados um a um, na medida em que iam vencendo. “O
novo modelo de convênio fornece cinco pontos de 1Mbps
para a Prefeitura, em contrapartida ela passa a ser responsável pela vigilância dos equipamentos em sua cidade, minimizando o problema de vandalismo”, completa Leila.
Em 2012, a Secti celebrou acordos de cooperação financeira com o Banco do Estado do Pará (Banpará) e a
Fundação Amazônia Paraense (Fapespa) para custear
bolsas para monitores dos infocentros. Pelo Programa de
Bolsas, entre 2012 e 2013, 178 instrutores foram selecionados, via editais para atender e capacitar os usuários dos
infocentros.
Localizados em orlas,
praças e mirantes, os
pontos de acesso livre
possibilitam a conexão a
partir de aparelhos que
possuam Wi-Fi, num
alcance de até 300 metros

Lucivaldo Sena / Ag. Pará

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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Os monitores são treinados por técnicos da Prodepa
para atuarem junto às comunidades como agentes multiplicadores do conhecimento adquirido. Desde a criação,
já foram capacitados pelo Navegapará um total de mais
de 21 mil usuários. “Dessa forma, o Navegapará cumpre
o seu papel de promover a inclusão sócio-digital e gerar
oportunidades de emprego e renda nos locais onde está
presente”, afirma Rosyane Rodrigues, coordenadora do
Navegapará/Infocentros.
Patielly Rocha Araújo é um exemplo de como os cursos ofertados nos infocentros podem abrir novas perspectivas de carreira. Em 2009, ela teve a oportunidade de
entrar em contato com as tecnologias da informação e comunicação e ser capacitada em Informática Básica no Infocentro Associação do Desenvolvimento Sustentável, em
Palestina do Pará. Três anos depois, ela foi aprovada para
ser monitora do Navegapará no mesmo infocentro que a
capacitou. “Estou adquirindo experiência no mundo da
informática e do trabalho. O contato com pessoas me ajuda muito na hora de me comunicar. Pretendo seguir carreira e fazer uma faculdade ligada à área de computação”,
destaca Patielly.
Para Victor Barbosa Travassos, monitor do Infocentro Piratas da Batucada, no bairro da Pedreira, em Belém,
ingressar no Programa Navegapará como bolsista é uma

grande oportunidade para que ele possa desenvolver seu
lado “professor”. “Gosto muito de lecionar e o Programa
faz com que eu aprimore esse meu lado. É muito gratificante ver as pessoas aplicando na vida pessoal e na profissão os conhecimentos que a gente repassou”, conta.

Em Bragança, o Infocentro Paróquia Perpétuo Socorro virou referência local na
oferta de cursos de informática e profissionalizantes

Além
ém da capacitação e do acesso livre à iinternet, o Infocentro ADSUSPP,
DSU em
Palestina
est do Pará, exibe vídeos educativos e de
desenvolve atividades de educação
duccação
ambiental
ien para crianças e jovens
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Tabela 1

O custo mensal da internet em
alguns municípios paraenses*
Belém – R$ 35,90
Barcarena - R$ 189,00
Marabá – R$ 250,00
Parauapebas – R$ 310,00
Santarém – R$ 380,00
Redenção – R$ 600,00
Tailândia – R$ 1.000,00
Breves – R$ 3.000,00
* Custo médio por assinatura
Fonte: Empresa de Processamento
de Dados do Estado do Pará

Em busca
de parceiros
O Governo do Estado também tem atuado para
ampliar o Navegapará para áreas ainda não atendidas
e já está buscando novos recursos e parceiros. A ideia
é estabelecer convênios com entidades e prefeituras
municipais, de modo que elas possam investir na sustentabilidade financeira dos infocentros e, em contrapartida, terem acesso à internet de alta velocidade e de
baixo custo.
Por isso, o Programa Navegapará lançou, em 2012,
o Edital de Seleção Pública de Propostas para Apoio à
Inclusão Digital no Estado do Pará, na Modalidade 1,
pelo qual a Secti concede link gratuito à internet, material didático para cursos de informática básica e treinamento aos monitores indicados pelas entidades para
atendimento e capacitação dos usuários. Como contrapartida, as prefeituras contempladas serão as responsáveis pela oferta dos computadores, mobília, monitores
e demais recursos para funcionamento do infocentro.
Três prefeituras foram selecionadas e, a partir daí,
serão criados seis novos infocentros, sendo quatro infocentros em Santa Izabel, um em Paragominas e um
em Itaituba. Este último apenas aguardando a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica. Um novo edital
convidando as prefeituras a submeterem projetos foi
lançado em março de 2013 e as inscrições permanecem abertas.
Ainda este ano, foi lançado o edital que convida e
seleciona entidades do terceiro setor sem fins econômicos a apresentar suas propostas para a implantação de
infocentros a partir da concessão de link de internet e
equipamentos de informática. Podem concorrer os municípios que já estão conectados à rede Navegapará, mas
que ainda não possuem infocentros instalados. As inscrições para submissão de propostas seguem abertas.
De acordo com a coordenação do Navegapará, os
editais proporcionam aos municípios a oportunidade
de implantar centros de acesso livre à internet a partir
de uma conexão mais rápida e gratuita. Cabe destacar
que em algumas cidades do interior do Pará a internet,
quando ofertada pelas empresas de telefonia e de rádio,
é ainda bastante cara e lenta. (Ver Tabela 1) .
“O editais marcam uma nova forma de gerir o Navegapará, com o objetivo de ampliar parcerias com prefeituras e com a sociedade civil. Outro benefício é a garantia de uma seleção transparente e lícita para a instalação
de novos infocentros em todo o Estado, o que evita favorecimentos pessoais”, justifica o secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação, Alberto Arruda.
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Realinhamento
Apesar de estar consolidado como o maior programa de inclusão digital da Região Norte, o Navegapará ainda apresenta diversos
desafios a serem superados. Pelas visitas dos técnicos da Secti e
Prodepa nos diversos municípios beneficiados pelo Programa, foi
possível detectar diversos problemas, como o uso inadequado do
sinal, falta de segurança na rede, roubo de sinal, uso da banda por
poucos usuários, computadores com defeito, gerando críticas e insatisfação por grande parte dos usuários que tentavam se conectar.
Nos infocentros, o problema crítico é a manutenção dos computadores. Com o passar dos anos, as máquinas começam a apresentar problemas e a equipe técnica responsável é acionada com
bastante frequência para realizar os devidos reparos. Com isso, os
infocentros necessitam esperar pelo atendimento, uma vez que os
gestores dos espaços não possuem autonomia para prestar a assistência técnica por conta própria. As enormes distâncias entre os
infocentros e o intenso número de chamados geram uma fila que
prejudica a dinâmica dos espaços.
Para tentar amenizar o problema, um modelo sustentável de gestão dos infocentros está em fase final de elaboração e a perspectiva é
de que, num prazo de dois anos, estes espaços possam se tornar mais
autônomos quanto à parte operacional do Navegapará. Com o propósito de agregar ganho social aos cidadãos, os microcomputadores
serão doados às entidades e será concedido suporte de manutenção
nos infocentros por tempo limitado. “Este projeto de sustentabilidade pretende agregar parceiros públicos, privados e de terceiro setor,
minimizando os custos para o Estado, criando novas oportunidades
para capacitação e incentivando as comunidades a descobrirem e
atuarem em suas vocações.”, esclarece Raimundo Viégas Jr., assessor
técnico da Secti/PA.
Dessa forma, o Plano de Sustentabilidade busca incentivar que
os gestores apliquem novas formas de aproveitarem os espaços dos
infocentros e tenham mais liberdade para diversificar a oferta de
cursos e se manterem. Alguns infocentros já se enquadram dentro
desta perspectiva. Como no caso do Infocentro Paróquia Perpétuo Socorro, situado em Bragança. Lá, a oferta de atividades foi
ampliada e, atualmente, é considerado referência naquele município em oferta de cursos de informática e de profissionalização. Em
média, 500 pessoas são beneficiadas mensalmente pelo acesso livre
assistido e pela oferta de cursos de Informática Básica e profissionalizantes, como Design, Operador de Caixa e Gerenciamento de
Estoque.
O gestor Tiego dos Santos Sousa conta que para driblar o problema financeiro, o infocentro realiza eventos e promoções junto
às comunidades para arrecadar fundos. “Prestamos serviços de
qualidade à população carente que não tem condições financeiras
de pagar por um curso de qualificação em instituições privadas.
Nosso infocentro tem ajudado até mesmo as pessoas que querem
ingressar no ensino superior. Dentro do espaço da Paróquia, foi
criado um cursinho pré-vestibular comunitário e as aulas são ministradas no infocentro por meio de aulas online”, conta Tiego.
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Navegapará
promove oficinas
de inclusão digital
na XVII Feira PanAmazônica do Livro

Igor de Souza – Ascom Secti

O realinhamento do programa também chegou aos
pontos de acesso livre. Localizados em orlas, praças e mirantes, eles possibilitam à população o acesso a internet
a partir de notebooks, netbooks, desktops e celulares que
possuam o recurso Wi-Fi, num alcance de até 300 metros.
Esses pontos servem, por exemplo, como verdadeiros
guias para os turistas que precisam obter informações rápidas sobre o estado.
Para reduzir os problemas de "roubo de sinal”, foi implementado o controle da banda utilizada. Nos pontos de
acesso livre, cada ponto recebe uma banda de 2Mbps, com
acesso individual de 300Kbps. “Dessa forma, evita-se que
um único usuário utilize toda a banda, disponibilizando
internet a um número maior de usuários, contemplando
assim uma das premissas do projeto”, conta Leila.
E os resultados do controle da banda já são percebidos
pela população. A jornalista Ana Carolina Palmeira conta
que, em função de seu trabalho, no último ano viajou por
vários municípios paraenses e teve a grata surpresa de poder contar com a internet do Navegapará. “Pela minha
profissão, eu preciso estar sempre conectada e, às vezes, a
internet móvel do celular não me ajuda. Em Bragança, por
exemplo, o Navegapará me salvou. Eu precisava abrir o e-mail, pra ver meus roteiros de trabalho e pude fazer isso
por meio do Wi-Fi do Navegapará. Em Maracanã, recorri
à internet do Navega e fui surpreendida com uma conexão
mais rápida que a da minha casa”, declara Carolina Palmeira.

Com a capacitação de
mais de 21 mil usuários,
o Navegapará cumpre
seu papel de promover
a inclusão sócio-digital
e gerar oportunidades
de emprego e renda no
Estado”.
Rosyane Rodrigues, coordenadora do
Navegapará/Infocentros.
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O infocentro ONG Cidadania, de Rondon do Pará, atende mais de 600 pessoas por mês, entre acesso livre e cursos

Os órgãos da Administração Pública também ganharam com o realinhamento do Navegapará. Para segurança
da rede corporativa do estado, os pontos de acesso livre e
os infocentros foram desviados para um link alternativo
de dados de 155Mbps, de forma a isolar os usuários destes
pontos de acesso da rede corporativa do estado, aumentando a segurança. “Além disso, o Estado economiza sessenta milhões/ano, uma vez que existe apenas o rateio de
custos entre os usuários do Programa, para garantir sua
sustentabilidade e expansão”, explica Leila Daher.

Expansão da
Banda Larga
Atualmente, 63 municípios paraenses estão ligados
ao Navegapará, num total de 68 Cidades Digitais, distribuídas em onze microrregiões do Estado, que contam
com diversos pontos conectados, entre eles unidades de
saúde, educação, segurança pública e órgãos públicos. Na
região do Guamá, são 19 municípios conectados. Na região metropolitana, são seis municípios atendidos, sendo
oito cidades digitais. Na região do Lago de Tucuruí, são
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quatro cidades digitais. No Baixo Amazonas, são três cidades digitais. No Marajó, as cidades digitais são Salvaterra e Soure e no Tapajós Itaituba e Rurópolis. Na região
de Carajás, o Navegapará já chegou à Marabá, principal
município.
Com o crescimento do número de municípios que
aderiram ao programa no nordeste do estado, surgiu, também, a necessidade urgente de uma infovia de alta capacidade na região, pois a rede disponível não suportava mais
a demanda. Para permitir redundância e maior segurança
às infovias, em 2011, foi projetado um anel de rádios de
alta capacidade no nordeste do Pará. Implantado em 2012,
este Anel garante a redundância dos links, caso uma das
pontas perca a conexão, automaticamente o link será ativado pela outra ponta.
Além de chegar à região do Marajó, nos municípios
de Salvaterra e Soure, em 2012, o Navegapará deu início
a construção da Infovia Marabá-Redenção em rádios de
alta capacidade. A obra está em fase de implantação nos
municípios de Eldorado, Parauapebas e Redenção, com
previsão de implementação ainda em 2013. Também foi
finalizado o projeto da infovia em fibra óptica, que utiliza o linhão da Celpa, de Marabá a Redenção, estando
em fase de análise, junto a Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel).
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Perspectivas

Já foram projetadas as infovias de rádio para expandir
o programa até 2014, devendo ampliar o número de cidades digitais da região do Marajó e chegar à calha norte
do rio Amazonas, buscando atingir todas as regiões do
Estado. Foram elaborados também vários projetos de fibra óptica, cortando o Pará em todas as direções, efetuando assim um planejamento de longo prazo para o estado. O grande desafio é integrar e levar internet aos 144
municípios do Pará.
Em 2013, o Navegapará deve ser implantado em mais
16 municípios do Pará, espalhados nas microrregiões do
Araguaia (Pau d'Arco, Redenção, Rio Maria, Sapucaia e
Xinguara), Carajás (Canaã dos Carajás, Curionópolis, Eldorado dos Carajás e Parauapebas), Guamá (Aurora do
Pará e Ipixuna), Rio Capim (Capitão-Poço, Garrafão do
Norte, Santa Luzia e Tomé-Açu) e Tocantins (Limoeiro
do Ajuru).
Com a ajuda de parcerias importantes, aos pouco vai
se alcançando o objetivo. No início de 2013, a Empresa
de Processamento de Dados do Estado do Pará (Prodepa) e a Telebras assinaram um termo de ajuste e plano
de trabalho em torno do Programa Nacional de Banda
Larga (PNBL), iniciativa do governo federal em parceria
com Estados e municípios, que visa consolidar o acesso
à internet de melhor qualidade e alta velocidade a baixo
custo em todo o país. A parceria antecipou a implantação
do PNBL no Pará, uma vez que a Prodepa disponibilizou
para a Telebras toda a infraestrutura do Navegapará, que
em contrapartida fornece internet ao GEPA.
Para o presidente da Prodepa, Theo Pires, o PNBL vem
complementar o Navegapará. “O Pará é um Estado onde
as distâncias são grandes e a dificuldade de implantação
é elevada. Parcerias como essa, com a Telebras, nos permitem ampliar, o máximo possível a quantidade de municípios atendidos e o aceleramento dessa implantação. O
programa Navegapará entrega internet gratuita em praças
públicas, locais de grande circulação e infocentros e o que
o PNBL objetiva é chegar a casa das pessoas a um preço
justo, porque hoje a internet existe, mas a um valor muito
alto”, afirma.

O Programa Navegapará
em números:

179
120
68
2.308

Infocentros instalados

Pontos de acesso livre

Cidades digitais

Computadores instalados
nos Infocentros

21.000
Usuários
capacitados
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ARTIGO

Sobre os desafios de se fazer pesquisa
científica (competitiva) no interior
do Estado do Pará
Luís Reginaldo Ribeiro Rodrigues

RESUMO
O presente artigo aborda as dificuldades em se fazer pesquisa no interior do estado do Pará, tendo por base a experiência de dois doutores pesquisadores que se fixaram em instituições de ensino e pesquisa de municípios distantes
da capital. No primeiro caso, há uma discussão acerca das assimetrias entre Belém (e adjacências) e as outras regiões do
interior do estado no que diz respeito ao desenvolvimento da pesquisa científica, tendo Santarém como referência. A
seguir, há um relato sobre a experiência vivida por um pesquisador em Altamira, município que sofre com os impactos
do recente inchaço populacional e pela distância física da capital.

D

e início, é importante considerar que, mesmo
em regiões brasileiras de reconhecida tradição
em pesquisa científica, ainda é um desafio fazer pesquisa científica de qualidade. Nos dias
de hoje, ser competitivo em Ciência, na maioria das vezes, significa ter maior produtividade acadêmica,
o que tem sido mensurado, principalmente, pelo número
de publicações científicas em revistas especializadas. Tal
mecanismo segue fortemente plantado nos sistemas políticos de sustentação da atividade, assim como nos sistemas
acadêmicos de formação de novos cientistas. Como consequência, surge um padrão conhecido no meio acadêmico
como “Salami Science”, que em suma caracteriza-se pela
multiplicação dos artigos científicos retratando, em grande
parte, descobertas parciais/preliminares. Embora as contro-
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vérsias sobre esse modelo não sejam objetos de apreciação
no presente ensaio, aspectos correlatos merecem consideração, pois podem ter influência na realidade do contexto
científico no estado do Pará como será deslindado adiante.
Tradicionalmente, a pesquisa científica brasileira e a
formação de pesquisadores estão vinculadas às instituições universitárias e ao Sistema Nacional de Pós-graduação (SNPG-CAPES). Tal como ocorre no cenário nacional, a assimetria na distribuição espacial de instituições
de pesquisa e recursos humanos qualificados (mestres e
doutores) caracteriza a atividade científica no estado do
Pará que, aliás, é assimétrico em muitos outros aspectos
ligados ao desenvolvimento humano. Neste caso em particular, podemos dimensionar essa assimetria entre Belém
(e adjacências) e as outras regiões do interior do estado.
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Seguramente podemos assumir que a Universidade
Federal do Pará (UFPA) é a instituição de maior destaque
no cenário estadual quanto à produção de conhecimento
científico e formação de recursos humanos qualificados
para a pesquisa científica. Considero, portanto, que a política de interiorização da UFPA representa um marco
inicial de um longo e complexo processo que culminou
com o fortuito desenvolvimento da pesquisa científica
em algumas localidades do interior do estado, pois tal resultado claramente não era a meta desse programa, cujas
ações principais estavam voltadas para a formação de
professores para atuar no Ensino Básico.
Por muitos anos, desde a década de 80 do século passado, os campi do interior receberam regularmente a visitação de professores da UFPA, que se deslocavam da
capital para ministrar aulas, normalmente em disciplinas
ofertadas em modo intensivo, aos moldes do que ocorre atualmente no Programa de Formação de Professores
(Parfor). Assim, vemos que tal estratégia não se alinha
com o desenvolvimento da pesquisa científica, que demanda por atividade rotineira e fixação local do professor-pesquisador.
À medida que os cursos de pós-graduação stricto sensu
(mestrado e doutorado) foram se consolidando na capi-

tal, naturalmente surgiram dois efeitos: 1) concentração
da produção de conhecimento científico e do contingente
de pesquisadores nessa região; 2) disponibilidade de vagas
para atração de recursos humanos qualificados para atuar
nos campi do interior. É digno de nota que as vagas eram
pouquíssimas e havia um enorme descompasso entre o
ritmo de formação e de contratação (fixação) dos profissionais formados, sobretudo para o interior do Estado.

A assimetria na distribuição espacial
de instituições de pesquisa e recursos
humanos qualificados (mestres e
doutores) caracteriza a atividade
científica no estado do Pará que,
aliás, é assimétrico em muitos outros
aspectos ligados ao desenvolvimento
humano

Alunos durante aula de taxidermia no Campus de Santarém da Ufopa.
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A política de interiorização focada nas
visitas regulares de professores da
capital para o interior para ministrarem
disciplinas em modo intensivo não
se alinha com o desenvolvimento da
pesquisa científica, que demanda por
atividade rotineira e fixação local do
professor-pesquisador
“O peixe fora d’água”
Assim como outros colegas, no início da década passada (2000-2010) eu decidi aventurar-me no desafio de
fazer Ciência no interior do estado do Pará. Após ser
contratado pela UFPA, transferi-me para o Campus de
Santarém em 2001, com a titulação de mestre e recém-ingressado no curso de doutorado. Passo a comentar os
aspectos dessa experiência, porém, faço uma advertência
que, de modo algum, tal relato exemplifica um padrão,
pois se devem resguardar as peculiaridades regionais, assim como as necessidades particulares da cada ramo da
Ciência.
O primeiro ponto que julgo merecer consideração
trata-se de um sentimento que chamarei de “o peixe fora
d’água”. O Campus de Santarém era considerado a unidade mais importante da UFPA no interior do Estado, com
nove cursos de graduação e cerca de mil estudantes. A
produção científica era praticamente inexistente, o assunto principal era a política institucional e a atividade
preponderante eram as aulas na graduação. Ora, o que eu
deveria esperar? Afinal, eu não estava ali por resultado de
uma política de governo para expandir a atividade científica no interior do Estado e o Programa de Interiorização da
UFPA nunca preconizou a implantação da pesquisa científica nos campi do interior.
Penso que a realidade do Campus de Santarém resumida acima pode ser extrapolada para outros campi da
UFPA no interior do estado, com rara exceção. Embora
não consiga precisar numericamente, creio que assim
como eu, grande parte, se não a quase totalidade, dos
“peixes fora d’água” eram jovens pesquisadores recém-titulados. A associação desses fatores provoca ao jovem
pesquisador no interior do Estado, três prováveis destinos: 1) abandonar a carreira científica; 2) retornar para
a capital na primeira oportunidade que houver, e 3) permanecer no interior e superar diariamente as limitações
impostas.
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Vencida a primeira etapa, se o pesquisador decidiu-se
pelo destino “número 3” é hora então de encarar os reais
desafios. Acho que o maior deles, enfrentado pelos pesquisadores que estão no interior do estado do Pará, refere-se à
implantação de infraestrutura adequada para realização de
pesquisas científicas, o que pode ser muitas vezes um fator
limitante quando se trata de pesquisas em ciências naturais,
engenharias, ciências da terra. Os custos envolvidos em
construção de laboratórios e aquisição de equipamentos são
elevados e dificilmente acessíveis para jovens pesquisadores.
Trata-se de um grande dilema e exercício da paciência, pois,
na dependência do fluxo de editais de fomento e articulação em rede com Grupos de Pesquisa mais consolidados, a
montagem de um laboratório pode durar vários anos.
Independentemente de qualquer das limitações que se
apresentem, o pesquisador deve se manter ativo e produtivo, mesmo que isso implique em mudanças de linhas
de pesquisa, estabelecimento de novas parcerias, viagens
para realização de experimentos, etc. Além disso, outra
preocupação pertinente ao processo de implantação da
atividade científica no interior do estado refere-se à formação do grupo local (grupo emergente), pois como diz
o dito popular, “uma andorinha só não faz verão”.
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Se há um aspecto no interior do estado que merece a
devida valorização é o real interesse dos estudantes pela
carreira científica. É comum que os grupos locais normalmente sejam formados por um professor, seus alunos e eventualmente um parceiro externo. Ajudamos a
despertar o interesse dos graduandos pelo fazer científico, mas é preciso apoio político-institucional para que
estes estudantes possam seguir edificando uma carreira
na área.
Por minha própria experiência, vejo que o fator catalisador da atividade científica é, sobretudo, a disponibilidade do recurso humano, entretanto, essa mesma
experiência mostrou que em pouco mais de dez anos
presenciei - somente em Santarém - o regresso de mais
de 20 pesquisadores, a maioria deles motivada pela ausência/deficiência de infraestrutura instalada e falta de
apoio político a atividade científica. Portanto, vislumbro a necessidade de políticas especiais para garantir a
fixação de mestres e doutores no interior do estado do
Pará. Certamente, mecanismos de atração dissociados
do apoio necessário à implantação de infraestrutura resultarão nos padrões já conhecidos de regresso para os
centros de pesquisa.

“A ausência de infraestrutura
e a falta de apoio
institucional à implantação
da pesquisa científica provoca
ao jovem pesquisador
no interior do Estado a
escolha por três destinos
prováveis: abandono da
carreira científica; ou
retorno à capital na primeira
oportunidade que houver;
ou a permanência no interior
e luta diária para superar as
limitações impostas”

Aula de extração de
DNA no Laboratório de
Genética & Biodiversidade
do no Campus de Santarém
da Ufopa.
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Os custos envolvidos em construção
de laboratórios e aquisição de
equipamentos são elevados e
dificilmente acessíveis para jovens
pesquisadores do interior. Trata-se
de um grande dilema e exercício da
paciência, pois, na dependência do fluxo
de editais de fomento e articulação
em rede com Grupos de Pesquisa mais
consolidados, a montagem de um
laboratório nessas localidades pode
durar vários anos.

Laboratório de Genética & Biodiversidade do no Campus de Santarém da Ufopa.

As dificuldades da atividade científica
em Altamira
Emil J. Hernández-Ruz*

O binômio pós-graduação-pesquisa científica tem
fortalecido os grupos de pesquisa do Brasil e proporcionado o desenvolvimento científico em todas as regiões do
país. O avanço da atividade científica rumo ao interior
do Estado deve estar, portanto, fortemente vinculado ao
desenvolvimento de programas de pós-graduação locais.
No estado do Pará, até pouco tempo, a pesquisa científica estava praticamente confinada na região de Belém.
Nos últimos anos, o processo de interiorização das universidades tem levado a atividade científica a todas as
regiões do estado. A fixação de recursos humanos qualificados favoreceu o nascimento de grupos de pesquisa em
alguns municípios, com destaque para Bragança, Marabá,
Altamira e Santarém. Os municípios de Santarém e Marabá avançaram com a criação de duas novas universidades
federais por emancipação dos campi de interior, Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e Universidade Federal do Sul do Pará (Unifespa). Simultaneamente,
novos programas de pós-graduação foram criados no interior do estado, tais como o recém-aprovado Doutorado em Sociedade, Natureza e Desenvolvimento (Ufopa)
e novas propostas são submetidas para apreciação pela
CAPES a cada ano.
Embora o contraste em densidade de pesquisadores,
nível de produção científica e infraestrutura disponível
entre a Capital e Interior do Estado seja ainda marcante,
o cenário aponta para a maior democratização da Ciência
no Pará. Os desafios atuais se concretizam em expandir
a produção de conhecimento e formação de pessoal no
interior do estado e, ao mesmo tempo, converter o avanço
científico em desenvolvimento humano aliado à preservação da natureza.
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Com uma extensão territorial de 1.247.689 km2 maior que alguns países latinos americanos, como a Colômbia (1.141.748 km2) - , o Estado do Pará representa
um desafio para quem pretende fazer pesquisa, não só
pelo fato de estar isolado do poder central, mas, principalmente, pelas dificuldades relativas à administração
pública, muitas vezes, marcada pelo clientelismo, corrupção e apadrinhamento.
No caso de Altamira, a 800 km de Belém, os problemas se agravam com a situação particular do município,
que passou por um rápido aumento da população nos
últimos anos, decorrente da construção da Hidrelétrica
de Belo Monte, no Rio Xingu. Salm (2012) indicou que o
crescimento da população praticamente dobrou ao longo de 2011. Este brusco inchaço populacional acarretou
numa alta de preços em todos os setores, especialmente,
nos alugueis, serviços e alimentação. Fernandes (2012)
indicou um aumento da inflação de 30%. Além disso, a
cidade passou a sofrer com a falta constante de energia
elétrica. Atrair e fixar doutores num cenário como este é
uma missão das mais difíceis.
A dificuldade de acesso prejudica, sobretudo, cientistas ligados às Ciências Naturais. Quando se trabalha
com determinados reagentes perecíveis, por exemplo, é
preciso solicitar e aguardar dias para recebê-los. Nesse
processo, é comum que eles estejam já com o gelo seco
dissolvido e, portanto, inapropriados para o uso. Consequentemente, para obter novamente estes produtos, temos que esperar por mais semanas, o que acaba por atrasar os planejamentos de trabalho.
Outro problema encontrado por quem persiste em fazer pesquisa em Altamira é a precariedade da estrutura
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básica para pesquisa. Temos, por exemplo, infraestrutura
mínima para coleções. Atualmente, os estudantes precisam viajar para visitar e estudar materiais coletados por
eles próprios, mas que, pelo fato de Altamira não contar
com espaços adequados, estão depositados em outras cidades e estados.
A relação entre academia e setor produtivo que, comumente, já é distante e difícil - tendo em vista os diversos conflitos de interesses e a falta de políticas focadas na
inovação − é ainda mais complicada em Altamira. Para
exemplificar, citamos o caso de Belo Monte. A empresa
envolvida com a construção da barragem no Rio Xingu
não contrata pesquisadores da Universidade Federal do
Pará como consultores para realizar o diagnóstico ambiental, pois prefere trazer pesquisadores contratados
por empresas consultoras que simplesmente repassam
relatórios cooptados e que respaldam a ação predatória.
Se realmente existisse interesse por parte da empresa em
avaliar os impactos para prever e evitar futuros desastres,
haveria uma relação mais próxima e transparente com os
pesquisadores locais, conhecedores daquele ecossistema.
Exemplos como os relatados neste breve artigo evidenciam a necessidade das agências financiadoras de projetos,
como Capes e CNPq, repensarem os critérios de avaliação para pesquisadores situados em locais desfavorecidos. Mesmo com tantas dificuldades, os profissionais do
interior do Pará são submetidos às mesmas avaliações de
produtividade que os colegas da capital e do resto do país.
Por todo o anterior e muitas outras coisas que não
foram incluídas aqui, é urgente rever a forma como têm
sido utilizados os recursos destinados à educação superior no Estado do Pará. As políticas estaduais e nacionais
para o setor devem levar em consideração as intempéries
enfrentadas pelos pesquisadores no interior paraense,
devem elaborar políticas exclusivas de valorização destes
profissionais e de incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico nas regiões desfavorecidas da Amazônia.
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Está na hora
de captar água
da chuva
Alternativas tecnológicas voltadass
para captação de águas pluviais
buscam diminuir o contraste entree a
abundância e a escassez de água na
região amazônica
Por Igor de Souza

A

s ruínas do Palácio de Knossos, na ilha de Creta, revelam um curioso
hábito e um exemplo de sustentabilidade já no período de 2000 a.C. Por
meio de ductos de pedra, os construtores do Palácio elaboraram um eficaz sistema de aproveitamento da água da chuva para operar as descargas
das bacias sanitárias do local. No México, as civilizações pré-colombianas também elaboraram tecnologias que utilizavam águas pluviais para o cultivo de
alimentos.
As experiências da Antiguidade confirmam a necessidade de utilizar, de forma inteligente, a água do Planeta, uma vez que o consumo aumenta mais que a distribuição
territorial da água existente. Na região amazônica, que possui a maior bacia hidrográfica do mundo, a busca por água de qualidade esbarra em grandes dificuldades.
Com milhares de comunidades vivendo às margens dos rios da região, mas dispostas
em casas muito distantes umas das outras, o desenvolvimento de um sistema público
que distribua água adequada ao consumo torna-se inviável economicamente.
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No Pará, mais da
metade dos seus 144
municípios não possuem
tratamento de água
distribuída à população.
O cenário amazônico
força a proposição
de alternativas que
garantam o acesso digno
à água de qualidade

Além disso, o consumo da água dos rios é impróprio
devido ao lançamento in natura de dejetos provenientes
das ilhas e dos esgotos das capitais, o que causa diversas
doenças. De acordo com o último levantamento do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS),
o Brasil possui 13 milhões de habitantes sem acesso a banheiro, sendo as situações mais agravantes na região Norte, com apenas 56,1% de domicílios ligados à rede de água
e esgoto. No Pará, mais da metade dos seus 144 municípios
não possuem tratamento de água distribuída à população,
segundo dados da Agência Nacional de Águas (ANA).
O cenário amazônico força a proposição de alternativas que garantam o acesso digno à agua de qualidade. Instituições de pesquisa, governos e organizações da sociedade civil vêm unindo esforços e depositando esperanças
em Tecnologias Sociais (TS) viáveis para captação da água
proveniente da chuva.

Igor de Souza

Em ilhas de Belém, crianças brincam e tomam banho em águas
contaminadas e impróprias para consumo
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Experiências
começaram nas ilhas
do entorno da região
metropolitana de
Belém
Uma das experiências precursoras com a utilização da
água da chuva no Pará veio a partir de uma iniciativa da
Cáritas Metropolitana de Belém, entidade de promoção
social que trabalha na defesa dos direitos humanos, da segurança alimentar e do desenvolvimento sustentável solidário. Com o projeto “Água em Casa, Limpa e Saudável”, a
Cáritas implantou sistemas de coleta e tratamento de água
da chuva em três ilhas no entorno da região metropolitana
Belém, inspirada na tecnologia encontrada no Nordeste
brasileiro.
O projeto beneficiou cerca de 370 moradores das ilhas
Nova, Jutuba e Urubuoca, as quais, em 2006, receberam
sistemas de armazenamento da água da chuva compostos
de calhas, tubos, tanques e canos, por onde é feita a distribuição às famílias. A água captada é, então, colocada em
garrafas PET, com uma de suas faces pintadas de preto, e
expostas ao sol durante seis horas. Esse processo, chamado SODIS (Solar Desinfection), é necessário para a desinfecção da água, pois a radiação solar e a alta temperatura
atuam na contenção dos micro-organismos.
O projeto de pesquisa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFPA) intitulado “Sistema
de captação e tratamento de água de chuva para atendimento de populações tradicionais em Belém: avaliação
de impactos decorrentes” avaliou a iniciativa da Cáritas.
Coordenado pela pesquisadora do IFPA, Cezarina Nobre
Souza, o projeto considerou quatro eixos de avaliação:
intervenção tecnológica; antropologia; epidemiologia e
economia.
Do ponto de vista da tecnologia, os resultados recomendam adaptações ao sistema, como a criação de um
processo de descarte da primeira água que cai sobre o telhado, assim como a utilização de um filtro antes de engarrafar a água, pois o líquido que cai do telhado arrasta
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várias impurezas, como folhas secas, dejetos de aves etc.
Após analisar a água coletada, fazer exame parasitológico em parceria com a Universidade da Amazônia
(Unama) e entrevistar moradores das ilhas atendidas pela
Cáritas, a equipe da professora Cezarina Souza identificou
que a maioria das famílias não se comprometia adequadamente com processo SODIS, prejudicando, assim, a potabilidade da água.
“Muitas das vezes, a água não permanece exposta ao
sol durante as seis horas necessárias. Outra preocupação
que não vimos com freqüência foi o compromisso com a
limpeza do telhado. É necessária uma reestruturação da
experiência diária com a água, algo que só vai acontecer
com projetos de comum acordo com a comunidade. Essa
constatação foi uma das grandes conclusões da pesquisa
no eixo antropológico”, esclarece Cezarina Souza.
Entretanto, os resultados do eixo econômico evidenciam uma melhoria da qualidade de vida da população
decorrente da maior facilidade de acesso à água, além da
redução das despesas com compras de água em outras lo-
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No sistema da Cáritas, a
água da chuva que cai do
telhado, escorre pela calha e é
armazenada no reservatório.
Pelas tubulações, é levada
até as casas para posterior
desinfecção.

Fotos: Igor de Souza

calidades. “O projeto reverbera para outros aspectos do
cotidiano. Uma moradora afirmou que passou a gastar
menos sabão ao lavar roupa com uma água de qualidade,
e não com a água do rio”, exemplifica Cezarina Souza.
“Quem tem condições, compra água, quem não tem,
pega água do rio mesmo, coa, ferve e toma. Eu já bebi
muita água do rio antes de ter esse sistema de água da
chuva aqui, tratando a água de forma caseira. Antigamente, havia muita gente com diarreia. Depois que começou a
coleta da água chuva, embora ela não seja 100% boa pra
beber, caiu bastante o índice de vermes nas crianças.”, conta a moradora da Ilha Urubuoca, Kátia Cardoso.
Mas ainda há muito a ser feito. A imensa maioria das
39 ilhas situadas no entorno de Belém ainda não possuem
sistema de abastecimento de água potável. Para tentar reverter essa difícil situação, foi criado, em 2010, o “Fórum
do Desenvolvimento Sustentável das Ilhas”, que busca
agregar lideranças locais, entidades da sociedade civil e
governo para discutir e viabilizar alternativas para a sustentabilidade dos povos ribeirinhos.

Eu já bebi muita água do rio
antes de ter esse sistema
de água da chuva aqui,
tratando a água de forma
caseira. Antigamente, havia
muita gente com diarreia.
Depois que começou a coleta
da água chuva, caiu bastante
o índice de vermes nas
crianças”
Kátia Cardoso, moradora da Ilha Urubuoca
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O Fórum é coordenado pelo padre Jonas Teixeira, que,
há três anos, mantém contato com as populações ribeirinhas e identifica demandas emergenciais. “O índice de
doenças intestinais é altíssimo por conta do uso da água
do rio, que é imprópria para consumo. Há barqueiros que
buscam água em Belém e revendem nas ilhas. Se o barco
‘pregar’ ou o barqueiro adoecer, aquela família não terá
água”, explica o padre.
Entre os resultados positivos do Fórum, apontados
pelo Padre Jonas, está a aglutinação das lideranças em
torno de melhorias para as comunidades, além da sensibilização das autoridades governamentais para um olhar
focado nas ilhas.

Ribeirinhos dependem
de barqueiros que
trafegam entre as ilhas e
comercializam garrafas de
20 litros de água a R$2,00.
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Padre Jonas Teixeira iniciou o trabalho do Fórum das Ilhas há tres anos,
visitando as comunidades ribeirinhas e ouvindo as principais demandas sociais.
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Projeto reaplicará
Tecnologias Sociais nos
municípios do Pará
A Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas) e
a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Secti) trabalham juntas, por meio do projeto “Sistemas
de Aproveitamento de Águas Pluviais”, para implantar 800
sistemas de aproveitamento de águas pluviais em comunidades rurais de municípios a serem escolhidos a partir de
parcerias com prefeituras, entidades não governamentais,
lideranças comunitárias e famílias beneficiadas.
O projeto foi aprovado no Edital para a Implementação de Tecnologias Sociais de Acesso à Água para Consumo na Região Norte, lançado ano passado pelo Ministério
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
Com um investimento de mais de R$ 4 milhões, a iniciativa prevê o atendimento de aproximandamente 4.000
pessoas. Atualmente, está sendo feito o levantamento de
potenciais parceiros, ajustado o termo de cooperação técnica entre Secti e Seas e definidas as comunidades a serem
contempladas. A previsão é de que, até março de 2014,
seja finalizada a implantação dos sistemas nos municípios
paraenses.
“A importância deste projeto para o acesso à água enquanto direito humano é fundamental, pois as comunidades rurais beneficiadas poderão minimizar os impactos
da desnutrição, incidência de verminoses, mortalidade e
morbidade advindas da falta de água potável”, destaca a
titular da Diretoria de Segurança Alimentar e Nutricional
da Seas, Suely Barros.
A tecnologia do projeto da Seas/Secti será composta
por um apoio elevado de madeira, calhas, tubos de PVC,
filtros e reservatórios, e a potabilidade será buscada por
meio da adição de hipoclorito, principal desinfetante utilizado nas estações de tratamento de água para consumo.
O diferencial da proposta é valorizar a mão-de-obra local, por meio da contratação e capacitação de membros da
comunidade para a construção e manutenção do sistema.
“Faremos todo o processo de mobilização social com
gestores e comunidades, utilizando, ao máximo, a mão-de-obra e os materiais locais. Queremos que as famílias
se envolvam, aprendam a usar o sistema, ajustando o que

800
sistemas
Por meio do projeto
“Sistemas de
Aproveitamento de
Águas Pluviais”, Secti
e Seas trabalham
juntas para implantar
800 sistemas de
aproveitamento de
águas pluviais em
comunidades da zona
rural paraense

for necessário e, quem sabe, até o construindo posteriormente, pois uma das premissas das Tecnologias Sociais é
que elas sejam acessíveis às pessoas e que haja uma interação entre saberes popular e técnico-científico”, explica o
titular da Diretoria de Tecnologias Sociais da Secti (DTS),
Evandro Ladislau.
Todas essas experiências em captação de água pluviais
serão compartilhadas no I Fórum Paraense de Tecnologias
Sociais, que acontecerá na VI Feira Estadual de Ciência,
Tecnologia e Inovação, no período de 23 a 25 de outubro,
no Hangar-Convenções e Feiras da Amazônia. O Fórum
incluirá o seminário “Estratégias de aproveitamento da
água de chuva na Amazônia”, no qual atores estratégicos
debaterão os desafios e potencialidades regionais.
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Água barata e de
qualidade
A experiência da Cáritas nas ilhas do entorno de Belém
foi o ponto de partida do Grupo de Pesquisa “Aproveitamento de água da chuva na Amazônia”, liderado pelo professor Ronaldo Mendes, do Núcleo de Meio Ambiente da
Universidade Federal do Pará (Numa/UFPA). Após visualizar os benefícios do sistema da Cáritas, o Grupo começou a
pensar em projetos para captação de água da chuva a baixo
custo e adequada ao consumo humano. O foco não era apenas o acesso à água, mas o acesso com qualidade.
Os estudos iniciaram com um diagnóstico feito a partir de entrevistas com 40 famílias residentes na Ilha Grande, onde se constatou que 78% têm uma aceitação positiva
para o aproveitamento da água da chuva nas atividades
do cotidiano. Com o financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Pará
(Fapespa), a implantação do sistema criado pelo Grupo se
deu em 2011 na Ilha Grande e na Ilha Murutucu, beneficiando 33 pessoas.
A tecnologia empregada é simples e barata. Após a
água da chuva cair no telhado e escorrer pela calha, ela é
canalizada para tubulações chamadas de Reservatórios de
Autolimpeza (RAL), responsáveis por descartar os possíveis resíduos vindas do telhado das moradias. A água que
resta é canalizada para o Reservatório Elevado, que fica
captando constantemente a água da chuva, direcionando-a para ser filtrada continuamente por meio de um filtro
feito de areia e seixo. Após o processo de filtração, a água
da chuva chega ao reservatório final, sendo liberada por
uma torneira no próprio reservatório suspenso 70 cm acima do nível do chão.
“Acompanhamos, durante um ano, as formas de uso
do sistema, o processo de limpeza, monitoramos a quantidade e a qualidade da água captada. Durante o acompanhamento, encontramos coliformes, o que é normal. Estatisticamente, é algo que não é preocupante, até porque
qualquer sistema de captação de água da chuva precisa
estar vinculado a um processo de desinfecção. Hoje, esse
processo está sendo feito com a adição de hipoclorito no
reservatório final e as famílias estão devidamente orientadas a tomar água captada somente com a adição desse
agente químico”, explica Ronaldo Mendes.
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Sistema de captação
da água da chuva
criado pela grupo de
pesquisa do Numa é
simples, barato e nao
consome energia

PESQUISAS E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
SOBRE A ÁGUA SERÃO PREMIADAS
A preocupação com o acesso à água potável está
se tornando cada vez mais recorrente nas pautas
governamentais e não governamentais do mundo
todo. Só em 2010, os investimentos em água e
esgotos do governo brasileiro atingiram a marca de
R$ 8,9 bilhões, segundo dados do Sistema Nacional
de Informações sobre Saneamento. O ano de 2013,
por exemplo, foi escolhido pela Organização das
Nações Unidas (ONU), como o “Ano Internacional da
Cooperação pela Água”.
Nesse cenário, o Ministério de Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI) lançou o Prêmio Jovem Cientista
2013, com o tema “Água e os desafios da sociedade”.
Com mais de 700 mil reais em prêmios, a iniciativa
tem como objetivos revelar talentos, impulsionar a
pesquisa e investir na inovação como solução dos
desafios da sociedade. Serão valorizadas pesquisas
desenvolvidas por alunos do Ensino Médio, do Ensino
Superior e por pesquisadores. Entre os temas estão
“Tecnologias inovadoras para despoluição de bacias
hidrográficas”, “Ecotecnologias no tratamento de
águas residuárias, industriais e urbanas, esgotos
domésticos, águas pluviais e despoluição” e “Uso
racional e eficiente da água: gerenciamento,
aproveitamento e reuso”.
A premiação abrangerá a realização de Oficinas
de Projetos Científicos para estudantes do Ensino
Médio em dez cidades do país, entre elas Belém.
Cada escola participante poderá indicar entre cinco
e dez estudantes e um professor. As inscrições para o
Prêmio irão até 30 de agosto deste ano, por meio do
site: www.jovemcientista.cnpq.br.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

31

A iniciativa do Grupo do Numa rendeu três dissertações de mestrado, entre elas a da mestre em Recursos Hídricos, Cristiane Gonçalves, que confirmou, por meio de
sua pesquisa, uma maior economia na dinâmica do abastecimento de água nas ilhas do Estado com o investimento
em Tecnologias Sociais de captação da águas pluviais.
Muitos moradores das ilhas afirmam que a principal
fonte de água para consumo provém de uma cacimba localizada na comunidade de São José. Exposta a todo tipo
de contaminantes, principalmente no período chuvoso,
essa água é vendida por meio de barqueiros, que trafegam entre as ilhas e comercializam garrafas de 20 litros a
R$2,00, podendo chegar a um custo de R$ 4.140 por ano
para as famílias ribeirinhas, quase duas vezes o custo de
instalação do sistema criado pelo Grupo do Numa.
O exemplo, na verdade, já se estabeleceu em localidades

próximas às ilhas onde o sistema do Numa foi implantado. Denise Amaral, moradora do igarapé do Aurá, localizado no entorno do distrito de Ananindeua, vive da agricultura, da pesca
e da coleta do açaí na região, mas afirma que a situação mudou
muito após o estabelecimento do Lixão do Aurá, há 20 anos .
“Antes aqui era o paraíso, mas hoje estamos vendo tudo
se acabar depois que chegou o Lixão, devido ao chorume
dele. A gente não bebe a água do rio, mas a gente toma
banho com ela, lava louça e roupas. No inverno, quando
chove todo dia, a água fica cheia de fezes. Se tivesse captação da água da chuva aqui ajudaria muito, principalmente
para evitar que as crianças tomem banho nesse rio. O que
eu queria mesmo era que as entidades percebessem que
aqui não é só várzea, tem terra firme, e se elas pudessem
tirar esse chorume do rio seria como se tudo voltasse a ser
como antes”, lamenta a moradora Denise Amaral.

LIXÃO DO AURÁ REPRESENTA
UM GRANDE PROBLEMA AMBIENTAL
Toneladas de resíduos urbanos vindos da região metropolitana
de Belém são depositadas diariamente no Lixão do Aurá, como
é popularmente conhecido o aterro. Localizado no bairro de
Águas Lindas, em Ananindeua, o Lixão é operado sem técnicas
sanitárias e ambientais, contaminando com chorume o solo
e os igarapés localizados ao redor da região, ameaçando,
inclusive, a qualidade do Rio Guamá, principal manancial
para o abastecimento de água em Belém. O consumo da água
contaminada pelo chorume pode ocasionar doenças como
cólera, leptospirose, febre tifoide, amebíase, esquistossomose,
entre outras.

O Grupo de Pesquisa do
Numa acompanhou durante um
ano a quantidade e a qualidade
da água captada pelo sistema
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Denise Amaral, moradora da comunidade do Igarapé do Aurá,
afirma que o chorume do lixão na localidade contaminou as águas
utilizadas no dia-a-dia.
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ARTIGO

Polo de Software do Pará:
Desafios e Oportunidades
Rodrigo Quites Reis

RESUMO
Responsável por contribuir com o desenvolvimento tecnológico em todos os ramos do conhecimento humano nas
últimas décadas, o setor de Software possui também um papel importante nas finanças de várias economias tradicionais e emergentes ao redor do globo. O Pará, embora seja reconhecido nacionalmente pela qualidade na formação de
profissionais que atuam no processo de software, ainda possui uma participação tímida no que se refere à densidade
de empresas genuinamente paraenses que atuam no setor e que desenvolvam soluções para os problemas regionais e
de todo país. Assim, este texto apresenta um diagnóstico sobre o cenário de desenvolvimento de software no Pará e
apresenta as propostas discutidas no contexto do Governo do Estado para dinamização do setor.

O

setor de Software é considerado em todo
mundo um dos elementos importantes para
o desenvolvimento das sociedades modernas. Hoje, software é a mola propulsora da
sociedade baseada em conhecimento, e é
um elemento decisivo no aumento da competitividade e
produtividade em um amplo espectro do trabalho humano, variando desde a Educação Fundamental até a Pesquisa Genética.
Considerado um dos setores da economia fundamentais na sociedade moderna por influenciar os produtos e
serviços de todos os ramos do conhecimento humano, o
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desenvolvimento de software também é caracterizado por
ser um setor estratégico para captação de divisas. Países
como a Índia encontraram no setor de Software durante
a década de 1990 um meio significativo de alavancagem
da sua economia: em 2010, o setor de Software foi responsável por um volume de exportações de 49 bilhões de
dólares (NASSCOM).
No Brasil, segundo o Observatório Softex, a receita
anual do setor de Software atingiu o patamar de 41 bilhões de reais em 2007. A região Norte é responsável por
apenas 0,4% da receita da indústria brasileira de software
e serviços. Atualmente, o Pará possui um papel tímido
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neste contexto, e encontra enormes dificuldades na retenção de recursos humanos na área de desenvolvimento
de software. Os poucos profissionais egressos das Instituições de Ensino Superior locais invariavelmente encontram dificuldades em se estabelecer profissionalmente na
Pará, buscando posição em outros estados da federação.
Este cenário deve se tornar ainda pior quando se percebe
o déficit de 140 mil vagas para o setor no país.
O Brasil há muito busca uma posição estratégica no
mercado mundial de software em função desta ser uma
indústria de baixa necessidade de investimentos em infraestrutura, pela reduzida barreira de entrada para novos empreendimentos e pela ampla massa consumidora
de produtos e serviços em todo planeta. A natureza intrínseca da indústria de software na qual os custos são associados com o projeto e desenvolvimento dos produtos
e apenas uma reduzida parcela está associada com a sua
distribuição faz com que não haja necessidade de maquinário pesado, e o trabalho seja essencialmente desenvolvido por mão de obra qualificada.
No Pará, embora exista um grande número de instituições que atuam na formação de profissionais de Computação e Informática, o cenário é bastante carente em
termos de iniciativas de empreendedorismo de capital
privado no setor. Invariavelmente, os fornecedores contratados nas grandes compras do Setor Público no Pará
utilizam mão de obra local nas suas posições de arquitetos, analistas de requisitos, programadores e testadores,
enquanto que o nível gerencial muitas vezes é ocupado
por profissionais trazidos de outras regiões do país.
Há pelo menos duas décadas o setor de Software no
Pará tenta se organizar para alcançar maior visibilidade
e musculatura. Articulações e reuniões de entidades do
setor são realizadas com uma frequência inconstante,
sempre em função da ação isolada de (novos) empreendedores ou de alguns docentes das instituições locais, ou
ainda em resposta à oportunidades oferecidas por agentes
externos - notadamente, quando o Governo Federal está
presente.
Um indicador inequívoco acerca da baixa densidade
das empresas de software do Pará e de toda região Norte
do país é demonstrado pelo índice de adoção do Programa de Melhoria do Processo de Software Brasileiro (MPS.
BR), iniciado em 2005 pela sociedade Softex, com o apoio
do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade de Software (PBQP-Software), do BID, da FINEP e do SEBRAE
Nacional. Do MPS.BR surgiu o modelo de referência de
melhoria de processo denominado MPS-SW o qual classifica as organizações em 7 níveis de maturidade e capacidade em função as evidências apresentadas durante as
avaliações in-loco realizadas por equipes de avaliadores
credenciados. Os níveis são classificados de G (inferior)
ao A (superior).

0,4%
A região Norte possui
baixa densidade de
empresas de software,
sendo responsável
por apenas 0,4% da
receita da indústria
brasileira de software
e serviços.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

35

Das 424 avaliações de empresas realizadas até o momento com o MPS-SW no país, apenas 7 (avaliações) foram avaliadas na região Norte do país. As três empresas
avaliadas no MPS-SW no Pará são: PRODEPA, o Centro de Tecnologia da Informação (CTIC) da UFPA, e
uma empresa de capital privado. Além disso, não há, em
toda região Norte, qualquer empresa avaliada no modelo
norte-americano Capability Maturity Model Integration
– CMMi (CMMI INSTITUTE), exigência comum para

Figura 1
Quadro Geral
das Empresas
Avaliadas no MPSSW publicadas
organizado por níveis
e regiões do país

empresas que atuam com exportação de software.
Por outro lado, do ponto de vista acadêmico-científico,
o estado do Pará tem alcançado algum destaque regional.
O Pará foi premiado em três ocasiões no Prêmio Dorgival
Brandão Junior da Qualidade e Produtividade de Software
do MCTI1. Portanto, há um descompasso entre a evolução
do setor Acadêmico-Científico e o desenvolvimento da
indústria local, principalmente quando se compara o Pará
com outros estados da região nordeste do país.
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1

Em 2007, um projeto da UFPA alcançou o Segundo Lugar nacional neste Prêmio. Em 2011, o curso de Residência em Arquitetura de Software - coordenado pela UFPA e realizado em
rede com CESUPA, UNAMA, PRODEPA, AmazonCorp e CTIC-UFPA – alcançou o primeiro lugar do Prêmio, concorrendo com mais de 100 projetos de todo país. Finalmente, em 2012, o
projeto “Projeto Spider - Software Process Improvement: DEvelopment and Research” da UFPA alcançou o segundo lugar neste prêmio.
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Dentre as demandas que frequentemente são colocadas
pelos atores do setor de Software no estado do Pará,
destacam-se:
• A maior transferência de conhecimento e tecnologia entre a
Academia e a Indústria do setor;
• A desoneração dos impostos municipais relacionados com
desenvolvimento de software e serviços correlatos;
• O apoio para implantação de modelos de qualidade de software
como o MPS-SW e CMMi no Pará de forma semelhante ao que
ocorre em outras regiões do país;
• A existência de linhas de crédito oferecidas pelos bancos
oficiais para a capitalização do setor, permitindo a retenção de
profissionais capacitados e a criação/manutenção de expertise
que propiciem o desenvolvimento de produtos para segmentos
específicos;
• A capacitação de consultores de negócio das instituições
de fomento regionais que efetivamente compreendam as
características do setor de Software;
• O estímulo para uma mudança no perfil das empresas de
software no estado que hoje estão muito centradas para o
desenvolvimento de produtos de baixo custo sob medida (por
encomenda), para o perfil de empresas com linhas de produtos em
segmentos específicos e, por consequência, com maior chance de
sucesso regional ou nacional.
Está claro que alguns dos gargalos identificados
acima são aderentes com os objetivos do Plano Diretor de Ciência, Tecnologia & Inovação do Estado do
Pará 2011/2015 (SECTI). As ações relacionadas com
estes aspectos são discutidas nas seções a seguir e
compreendem o programa denominado Polo de Software do Pará, coordenado pela Secretaria de Estado
de Ciência, Tecnologia e Inovação em parceria com
setores do Governo do Estado do Pará e Instituições
de Ensino Superior da região.

1 - Objetivos e Resultados Esperados
O principal objetivo da implantação do Polo de Software do Pará consiste na articulação da Indústria, Academia e Governo com o objetivo de tornar o estado do Pará
um centro de referência para o desenvolvimento de produtos e serviços de Software, além tornar o estado atrativo
para instalação de empresas cuja atividade principal esteja
relacionada com o desenvolvimento, evolução e comercialização de software.

Os objetivos específicos deste Programa são:
• Fortalecer os grupos de pesquisa em Software do Pará em temas
estratégicos que promovam o desenvolvimento sustentável do setor;
• Contribuir com a formação de recursos humanos especializados em
diferentes níveis para atuação nas diferentes etapas de produção de
software;
• Aumentar a qualidade e competitividade das empresas de software
do Pará com base nos programas e modelos reconhecidos pelo
mercado.
Por sua vez, são relacionados abaixo os resultados esperados para
serem alcançados no período de 2012 a 2015:
• A instalação de laboratórios nos Parques de Ciência e Tecnologia
paraenses para a prestação de serviços especializados em etapas do
ciclo de vida de software (por exemplo, em avaliação da qualidade
de produtos ou processos, em testes de software, na avaliação de
usabilidade, ou em precificação de software);
• A consolidação dos cursos de graduação e pós-graduação em
Engenharia de Software e áreas correlatas existentes no estado do
Pará, com um aumento no número de vagas ofertadas e aumento da
diversidade das formações disponíveis;
• O aumento da qualidade e competitividade das empresas de software
do Pará (capital privado);
• O aumento na qualidade dos produtos de software e, por
consequência, na satisfação do mercado consumidor;
• O surgimento de empresas qualificadas que desenvolvam soluções de
Software para segmentos específicos de negócios.

O principal objetivo da implantação
do Polo de Software do Pará consiste
na articulação da Indústria, Academia
e Governo com o objetivo de tornar o
estado do Pará um centro de referência
para o desenvolvimento de produtos e
serviços de Software
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
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2 - Ações Previstas no Ciclo 2012-2013
As ações previstas do programa Polo de Software do
Pará são descritas nas subseções a seguir, sendo ilustradas
pela Figura 2.

Figura 2 Quadro de Ações do
Polo de Software do Pará
para o Ciclo 2012-2013

Polo de Software do Pará
Ciclo 2013-2013

Melhoria do Processo de Empresas
Paraenses de Software
Edital SECTI 02/2012 de 14.05.2012

Rede Paraense de Pesquisa em Software
Edital de Redes de Pesquisa SECTI/FAPESPA
Publicado em 2013

Capacitação de Recursos Humanos em Software
Residência em Software
Formação de Programadores em Nível Médio

2.1 - Melhoria do Processo de Empresas
Paraenses de Software
Motivada pela baixa densidade de empresas de software
com avaliações em modelos de qualidade formais, esta ação
busca aumentar este quantitativo através de parcerias com
as instituições já existentes no Pará. Esta iniciada é inspirada
pelo modelo já consagrado no país – o Modelo de Negócio
Cooperado em Grupo de Empresas do Programa MPS.BR
(SOFTEX), desenhado para apoiar Pequenas e Médias Empresas que desejam compartilhar custos e esforços principalmente na implementação de modelos de maturidade e
qualidade em processos de software.
A “Seleção Pública para Melhoria do Processo de Empresas Paraenses de Software” publicada em 14 de maio
de 2012 no Edital SECTI 02/2012, é um primeiro passo
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nesta direção. Com o orçamento de R$ 241.455,00 (duzentos e quarenta e um mil e quatrocentos e cinquenta e
cinco reais) oriundos do Tesouro do Governo do Estado
do Pará, esta ação apoia 5 (cinco) empresas paraenses de
capital privado a alcançarem o nível G do MR-MPS.BR até
o final de 2013. As empresas, selecionadas através do Edital Público, tiveram de demonstrar que estão sediadas no
estado do Pará, atuam há pelo menos um ano no mercado,
e possuem como atividade profícua o desenvolvimento de
software. Necessariamente, precisam contribuir com o
projeto através de uma contrapartida financeira no valor
de 5% do apoio governamental.
Esta ação conta com a parceria com o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, através da Fundação Guamá
que será o local sede das atividades do projeto que envolvam o treinamento e capacitação das empresas selecionadas.
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2.2 - Rede Paraense de Pesquisa em
Software
A Rede Paraense de Pesquisa em Software busca integrar instituições de ciência e tecnologia, públicas ou privadas, sediadas no estado do Pará para realizar atividades
conjuntas de pesquisa científica, tecnológica e de inovação que contribuam para o desenvolvimento científico e
tecnológico em Software. O objetivo principal desta Rede
é contribuir com o aumento da qualidade e competitividade das empresas que atuem no setor e sejam sediadas
no estado do Pará. Esta Rede será implementada através
do Edital N° 003/2013 de Apoio ao Desenvolvimento da
Rede Paraense de Pesquisa em Software, lançado conjuntamente pela Secti e Fapespa em 2013.
A Rede deve atuar no cenário de integração de ações
distribuídas entre três eixos: 1) Capacitação de Recursos
Humanos; 2) Desenvolvimento de Ferramentas de Software
Especializadas; e 3) Melhoria de Processos e Produtos de
Software da indústria local. A Figura 3 ilustra o quadro geral
dos eixos de atividades a serem desempenhadas pela Rede.

2.3 - Capacitação de Recursos Humanos
em Software
Atualmente, a capacitação de recursos humanos em
Software é fortemente concentrada nos tradicionais cur-

Figura 3 Perfil
das Atividades
Esperadas pela
Rede Paraense
de Pesquisa em
Software

Capacitação de
Recursos Humanos
em Software

sos de graduação da área de Computação, a saber: Bacharelado em Ciência da Computação, Engenharia da Computação e Bacharelado em Sistemas de Informação. Nestes
cursos, a formação para o setor de Software concorre com
outros temas que formam o universo de conhecimento da
área de Computação.
A Sociedade Brasileira de Computação (SBC), em consonância com as Diretrizes Curriculares do MEC, classifica, em seu Currículo de Referência para a área (SBC),
a área de Engenharia de Software como pertencente ao
grupo das Tecnologias da Computação, o qual “compreende o núcleo de matérias que representam um conjunto
de conhecimento agregado e consolidado que capacitam
o aluno para a elaboração de solução de problemas nos
diversos domínios de aplicação”.
A Engenharia de Software é constituída por uma ampla variedade de assuntos que são, muitas vezes, tratados
de forma superficial em cursos de graduação (NUNES et
al). Assim, o domínio em assuntos específicos em nível de
pós-graduação é imprescindível para um bom profissional
da área. Por outro lado, para muitas tarefas do contexto de
desenvolvimento de software não exigem a formação em
nível superior, podendo ser tratadas em cursos de formação profissionalizando em nível técnico.
Neste contexto, as ações propostas para o Polo de
Software do Pará são de caráter complementar às ações
regulares já oferecidas nas instituições de ensino superior instaladas no estado e são descritas nas subseções
a seguir.

Cosntrução de
Ferramentas
de Software
especializadas

Prospecção de
Indicadores que
caracterizem
a Indústria de
Software do Estado
do Pará

Melhoria de
Processos e Produtos
de Software da
indústria local
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2.3.1 - Residência em Software
A Residência em Software é um modelo inovador introduzido em nível mundial pelo CI-UFPE (Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco). Trata-se
de um curso de especialização (pós-graduação lato sensu)
proposto como uma alternativa para o aperfeiçoamento de
profissionais recém-graduados de forma prática. Baseado
na experiência tradicional da Residência nas áreas de Saúde,
a Residência em Software é dirigida para alunos com dedicação em tempo integral, os quais possuem o vínculo com
alguma empresa. Neste modelo, os residentes têm o seu dia
de atividades dividido em 50% em atividades acadêmicas e
50% em atividades profissionais na empresa vinculada.
O modelo da Residência em Software tem como principal mérito diminuir o distanciamento entre teoria e prática,
a partir de uma sinergia de competências que proporciona
a transferência do conteúdo apresentado pelo corpo docente do curso em prática do dia-a-dia de projetos que sejam
obrigatoriamente relevantes para a empresa.
O CNPq lançou editais em 2008 e 2010 apoiando projetos de cursos de Residência em Software pelo país. No Pará,
uma rede de cooperação envolvendo a UFPA, o Cesupa e
a Unama, elaborou e executou o “Curso de Residência em
Arquitetura de Software” que foi apoiado pelo Edital de
2008 do CNPq. Este projeto contou ainda com a parceria
da PRODEPA, do Centro de Tecnologia da Informação e
Comunicação da UFPA, e da AmazonCorp como empresas
que receberam os residentes e co-financiaram o projeto .
Seguindo o modelo proposto pelo CNPq, os alunos do
curso receberam daquela agência doze mensalidades relativas ao pagamento de bolsas DTI, enquanto que as empresas
contribuíram com contrapartida financeira correspondente
ao número de residentes hospedados em suas dependências – popularmente conhecido como modelo “R$ 1 + R$
1” com referência à paridade entre os recursos financeiros
para bolsas e a contrapartida exigida das empresas. A Residência em Arquitetura de Software no Pará resultou na
formação de 14 especialistas.
A expectativa neste período de 2012 a 2015 é repetir o
projeto da Residência em Software na forma de um Programa, com novas turmas, mantendo as parcerias em formato
de Rede com múltiplas instituições. Trata-se de um projeto
que tipicamente necessita de indução do Estado para ser realizado, principalmente quando se considera o pequeno porte
das empresas de software instaladas atualmente na região.
Constituem temas de interesse para execução de novas
turmas de residências em software no estado a criação de
mão de obra especializada para o desenvolvimento de software vinculado às cadeias produtivas importantes no estado do Pará, como por exemplo, o setor de Mineração e a
Agroindústria. No momento da redação deste texto, articulações vêm sendo coordenadas pela equipe da SECTI com a
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Indústria e Academia com o objetivo de se desenhar cursos
de Residência voltados para lidar com estas oportunidades.

2.3.2 - Formação de Programadores em
Nível Médio
O ciclo de vida do software desenvolvido atualmente
compreende um conjunto de atividades que exigem diferentes habilidades humanas. Por exemplo, no desenvolvimento de um serviço para a World Wide Web, um conjunto de
competências no design gráfico das interfaces é importante
para o sucesso comercial do produto. No projeto de sistemas corporativos, é necessário o trabalho de projetistas de
banco de dados. No projeto de sistemas de software complexos, programas escritos em diferentes linguagens de programação precisam ser integrados. Assim, há espaço para um
grande número de profissionais de formação variada que
cooperam no desenvolvimento de produtos e serviços.
A experiência na criação de Polos de Software nas regiões mais desenvolvidas do país demonstra que um esforço
significativo deve ser realizado na formação de técnicos em
nível médio que possam atuar em fases diversas do processo de software. Enquanto os profissionais de formação de
nível superior atuam em atividades de maior complexidade,
há uma grande necessidade de programadores com formação em nível médio para formar a base de mão de obra em
empresas de software. Além disso, este tipo de ação é reconhecida como uma oportunidade para avançar os resultados obtidos com iniciativas de Inclusão Digital e Combate a
Pobreza, permitindo integrar comunidades carentes em um
segmento com crescente demanda de mão de obra.
Com base no exposto acima, um projeto para formação
de recursos humanos em nível médio para desenvolvimento de software no Pará deve considerar as perspectivas específicas da distribuição geográfica dos polos de formação de
recursos humanos em Tecnologia da Informação no estado.

3 - Considerações Finais
A enorme e crescente demanda por produtos e serviços,
a reduzida pegada de carbono dos processos produtivos, e
a inexistência de barreiras de entrada para novos produtos
e empreendimentos tornam o setor de Software estratégico
para qualquer região do planeta que busque o desenvolvimento sustentável.
No Pará, as questões centrais passam por envolver os atores da sociedade em torno da identificação de oportunidades
específicas da região. O argumento da Tripla Hélice (ETZKOWITZ e MELLO), em que o desenvolvimento está baseado
na articulação de ações entre Governo, Academia e Indústria,
precisa ser considerado como o princípio estratégico dominante para alteração do horizonte por ora vislumbrado.
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1 - Allobates femoralis, Altamira, Pará. Emil Hernandez
2 - Piolho humano (Pediculus humanus capitis) ao microscópio. Raphael Freire
3 - Iguana (Iguana iguana). Belém, Pará. Fabrício Siqueira Mendes
4 - Drymoluber dichrous, Altamira, Pará. Emil Hernandez
5 - Tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa), Taboleiro do Embaubal, Pará. Daniely Félix
6 - Primeiro estágio larval dos insetos da ordem lepidóptera. Fabrício Siqueira Mendes
7 - Filhote de bacurau (Caprimulgus nigrescens), Rondônia, Pará. Danielly Félix
8- Produção de farinha, Santarém, Pará. Roberta Barboza
9 - Paisagem ribeirinha. Ilha Saracá, Pará. Genisson Chaves
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ARTIGO

Minha farinheira,
meu grande negócio
Moisés de Souza Modesto Júnior
Raimundo Nonato Brabo Alves

RESUMO
As farinheiras são pequenos empreendimentos denominados no Pará de “Casas de Farinha”, que se constituem em
estruturas produtivas que processam as raízes de mandioca para produção de farinha de mesa. Este trabalho tem o objetivo de avaliar a rentabilidade da pequena agroindústria da fabricação artesanal de farinha de mandioca, por meio de
um estudo de caso cujo objeto é uma farinheira situada no Município de Castanhal, Nordeste Paraense. As informações
foram obtidas por meio de entrevistas com o proprietário do empreendimento no período de setembro de 2011 a março
de 2013. Foram obtidas informações sobre as características do empreendimento e dos custos de produção de farinha
de mesa. Os dados foram submetidos a uma análise financeira para determinação da margem bruta, relação benefício/
custo, ponto de nivelamento e margem de contribuição. Concluiu-se que o empreendimento familiar de fabricação de
farinha de mandioca é um grande negócio, pois permite o retorno do investimento em poucos meses, sobretudo na
atual conjuntura econômica de preços elevados do produto. O período é propício para dinamizar a cadeia produtiva da
mandioca, com tendência de aumento da área plantada e da produção em curto prazo.

M

ilhões de pessoas em todo o mundo, principalmente aqueles com perfil de empreendedor, possuem o sonho de ser o
dono de seu próprio negócio e conduzir
um empreendimento lucrativo. Somente
em 2012, foram constituídas no Brasil 538.685 empresas,
portanto, estima-se que mais de um milhão de brasileiros, cerca de 1 a cada 180 pessoas, tenha realizado seu
sonho pela primeira vez ou resolveu abrir outra empresa
em 2012.
As estatísticas contabilizam predominantemente os
empreendimentos urbanos que estão regularizados, ficando de fora milhares de empreendedores rurais que
trabalham na informalidade. Como no caso dos pequenos
empreendimentos onde se produz a farinha de mandioca.
Denominados no Estado do Pará de “casas de farinha”,
são estruturas produtivas que processam pelo método ar-
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tesanal as raízes de mandioca para produção de farinha
de mesa. Trata-se de atividades inseridas no agronegócio
brasileiro e sem a devida regularização.
Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada indicam que o Produto Interno Bruto (PIB)
do agronegócio em 2012 foi de R$ 988,8 bilhões, cerca de
23% do PIB brasileiro no mesmo ano (CEPEA, 2012). A
agricultura participou com 71% da riqueza gerada pelo
PIB do agronegócio, movimentando R$ 697,1 bilhões em
empreendimentos na área de insumos, no campo, na indústria e na distribuição. De acordo com Cunha (2003),
o agronegócio da mandioca no Brasil gera uma receita
bruta estimada de 2,5 bilhões de dólares e um milhão de
empregos diretos. Entre os produtos, 33,9% destinamse à alimentação humana; 50,2% à alimentação animal;
5,7% a outros usos e 0,2% à exportação, havendo uma
perda de 10%.
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De acordo com o Censo Agropecuário Brasileiro de
2006, o Estado do Pará conta com 67.456 estabelecimentos agropecuários que produzem mandioca, o equivalente a apenas 8,1% dos estabelecimentos existentes no Brasil
(IBGE, 2006), um percentual muito baixo considerando
que há 21 anos (1992 a 2012) o Pará vem se destacando
no cenário brasileiro como o maior produtor de mandioca do Brasil (IBGE, 2012), com uma área cultivada de
294.049 hectares e produção de 4.647.552 de toneladas de
raiz em 2011.
Este percentual de poucos estabelecimentos registrados se contrapõe às milhares de “casas de farinhas” familiares, que de forma artesanal processam a farinha de
mesa, principal produto da mandioca no estado do Pará.
Altamente intensiva em mão de obra, estima-se que cada
três hectares ocupem duas pessoas durante o ano, indicando que o cultivo da mandioca gera 200 mil empregos
no meio rural, talvez a cadeia de maior oferta de emprego
no Estado do Pará.

O caso de uma casa
de farinha do Nordeste Paraense

amianto, um tanque em alvenaria para lavagem da raiz,
um triturador com motor elétrico e a diesel para trituração da raiz de mandioca, uma prensa manual para espremer a massa, dois formos para torragem da farinha, três
cochos para recebimento da farinha torrada, peneiras e
uma balança.
Identificou-se que a capacidade de produção de farinha foi constante no período estudado, com média de 280
sacos de 60 kg por mês. Toda a matéria-prima necessária
para a produção da farinha na ordem de 67,2 toneladas/
mês de raiz foi adquirida pelo empreendimento no valor
de R$160,00 em setembro de 2011 e R$ 750,00 em março
de 2013.
A estrutura de processamento segue o modelo tradicional com instalações rústicas, entretanto com bom nível de organização das etapas de produção, as quais são
compostas de: recepção da matéria-prima (raízes), lavagem e descascamento, ralação, prensagem, esfarelamento,
peneiragem, torração, classificação, acondicionamento e
armazenamento. A mão de obra é contratada é composta
por 12 pessoas, sendo 8 descascadores, 1 lavador, 1 prensador e 2 torradores. O produto final dessa agroindústria
segue padrão de consumo e regulamentação nacional,
sendo predominante a farinha dos subgrupos média e
fina, classe amarela e tipo 1.

Este trabalho foi um estudo de caso realizado com objetivo de avaliar a rentabilidade de uma pequena agroindústria da fabricação artesanal de farinha de mandioca,
representativa do Nordeste Paraense, localizada no Município de Castanhal, Pará.
No período de setembro de 2011 a março de 2013, foram obtidas informações, por meio de entrevistas com o
proprietário de uma casa de farinha, sobre as características do empreendimento, atividade econômica do proprietário, custos de produção de farinha de mesa, forma
de comercialização da produção e tipo de mão de obra
utilizada, cujos dados foram tratados com recursos de
planilha Excel.
De forma complementar, buscou-se documentos e
informações secundárias para subsidiar a construção de
uma análise crítica sobre o empreendimento pesquisado. Os resultados dos custos de produção de farinha de
mesa foram submetidos a uma análise financeira. A receita operacional foi dividida pelo custo total da produção
para determinação da relação benefício/custo. O ponto
de equilíbrio foi obtido pela razão entre o custo total e o
preço de venda do saco de 60 kg produzidos. A margem
de contribuição do sistema foi gerada pela diferença entre o custo total e a receita operacional, dividindo-se pela
receita bruta em percentagem.
O investimento para montagem do empreendimento foi estimado em R$ 20.580,00 referente à construção
de um galpão em madeira com cobertura de telha de
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A comercialização é feita de modo coletivo com mais
agricultores, que entregam o produto a um produtor de
farinha de maior capacidade de produção, que se incumbe de colocar no mercado a farinha embalada em
pacotes de 1 kg com código de barra.
Os custos operacionais médios mensais da agroindústria de farinha de mandioca nos meses de setembro
de 2011 e março de 2013 são descritos na Tabela 1. Não
houve alteração nos custos fixos, que envolveram a retirada dos sócios (R$ 1.000,00/mês) e despesas com água,
luz, manutenção e depreciação de equipamentos (R$
371,50). No período estudado houve um aumento no
custo da mão de obra direta de 65,57% contra um fator de
reajuste de 10,40%, segundo o Índice Nacional de Preços
do Consumidor (INPC), índice este muito utilizado pelo
Governo como parâmetro para o reajuste de salários em
negociações trabalhistas.
Em setembro de 2011, o saco de 60 kg de farinha de
mandioca era comercializado ao valor de R$ 66,00 e em
março de 2013 subiu para R$ 250,00. Com esse aumento,
o lucro líquido da farinheira saiu de R$ 475,65 para R$
5.848,68. A margem de contribuição aumentou de R$
1.900,00 para 10.335,00, que representa quanto a empresa
tem para pagar as despesas fixas e gerar o lucro líquido.

A alta dos preços da farinha de mandioca
Em 2012, a farinha de mandioca foi o produto da cesta
básica que mais elevou seu preço, mais de 90% de aumento em todo o país (GUNDALINI & SAKATE, 2012),
tornando a cesta básica local a mais cara de todos os estados da federação, considerando que a farinha é o produto
da alimentação básica mais consumido pelo paraense. De
acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e
Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), o quilo da farinha
nas feiras e supermercados de Belém no período de março
2012 a março de 2013 aumentou de R$ 3,09 para R$ 7,41,
um aumento de 139,81%, enquanto a inflação para o mesmo período ficou em 7,22% (INPC/IBGE).
Considerando os preços de venda do saco da farinha
no período estudado, o ponto de equilíbrio em setembro de 2011 era de 279,27 e em março de 2013 caiu para
247,03, que corresponde à quantidade mínima de sacos
de farinha que o empreendedor deve comercializar por
mês para cobrir as despesas fixas e variáveis. O retorno
do investimento caiu de 72,25 meses para apenas 6,48
meses, considerando as taxas de 1,38% ao ano e 15,43%,
respectivamente para os dois períodos estudados. Com
esses indicadores, a relação benefício/custo aumentou de
1,03 para 1,15, significando que para cada real investido
na produção de farinha retornou R$ 1,15.
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A relação benefício/custo de 1,03 demonstra que o retorno financeiro obtido em setembro de 2011 foi praticamente nulo devido ao baixo preço de mercado da farinha, que vinha mantendo-se em baixa desde 2008. O baixo
preço de mercado, a redução de mão-de-obra no campo,
as obrigações trabalhistas e encargos sociais, a concorrência com os programas sociais do governo e mudança
dos agricultores para outras atividades mais rentáveis,
entre outras, foram as possíveis causas que provocaram
a desmotivação para o cultivo da mandioca no Pará, resultando no aumento nos custos de produção, baixa oferta de farinha no mercado e aumento atípico do preço da
farinha em 2012 (MODESTO JÚNIOR et al. 2013). Tratase de uma ótima oportunidade para dinamizar a cadeia
produtiva da mandioca, pois já existe uma tendência de
aumento da área plantada e da produção em curto prazo.
Para produção de 280 sacos de farinha são gastos
cerca de 40 m3 de lenha, no valor total de R$ 1.440,00
em março de 2013, correspondendo a 9,18% dos custos
totais de produção. De acordo com Homma (2001), uma
das grandes limitações dos atuais produtores de farinha
de mandioca dessa região se refere ao insumo lenha, que
chega a participar entre 10 a 15% do custo de produção.
Esse autor destaca que há necessidade de políticas para
auxiliar os produtores desse segmento, citando, dentre
muitos exemplos, a implantação de casas de farinha comunitárias e mecanização parcial do processo de fabricação de farinha.
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200 mil
Há 21 anos, o Pará vem se
destacando como o maior
produtor de mandioca
do Brasil. O cultivo gera
200 mil empregos no
meio rural, talvez a cadeia
agrícola de maior oferta
de emprego no Estado”
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Tabela 1. Resultados operacionais da agroindústria de farinha de mandioca em setembro de 2011 e março de 2013.

Item

Discriminação

Setembro/2010
R$ 1,00

%

Março/2013
meses R$ 1,00

%

meses

1

Receitas operacionais

18.960,00

70.720,00

2

Custos variáveis

17.060,00

60.385,00

2.1

Materiais diretos

12.168,00

52.285,00

2.2

Mão de obra direta

4.892,00

8.100,00

2.3

Comercialização (30% do item 1)

0,00

0,00

3

Custos fixos

1.371,50

1.371,00

4

Custos totais (2+3)

18.431,50

61.756,50

5

Lucro operacional (1-4)

528,50

8.963,50

6

Contribuição social (10% do item 5)

52,85

896,35

7

Subtotal (5-6)

475,65

8.067,15

8

Imposto de Renda (27,5% do item 7)

0,00

2.218,68

9

Lucro líquido (7-8)

475,65

5.848,68

10

Relação Benefício/Custo

1,03

1,15

11

Margem de contribuição (1-2)

1.900,00

12

Ponto de equilíbrio (sacos de 60 kg)

279,27

247,03

13

Lucratividade

9,98

6,84

14

Taxa de retorno/prazo de retorno

1,38

10,02

10.335,00

72,25

14,61

15,43

6,48

Fonte: dados da pesquisa
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Conclusão
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renda e permite o retorno do investimento em apenas 6
meses, na atual conjuntura econômica de preços elevados
do produto.
A atual conjuntura de preços elevados da farinha de
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ARTIGO

Inclusão social em museografia: projetos
expositivos para deficientes visuais
Martha do Socorro Lima de Carvalho

RESUMO
O objetivo do artigo é abordar a acessibilidade e a inclusão em um museu de História Natural para deficientes visuais (DVs) e apresentar alternativas para que eles possam usufruir o que os museus oferecem. Parte-se da premissa que a
exposição museal deve buscar elementos de comunicação (linguagem, estrutura, realidade física ou virtual) que sejam
passíveis de entendimento comum entre DVs e não-DVs. Sendo assim, valorizaremos sistemas distintos de percepção e
interpretação, levando à equidade para todos os tipos de públicos. Esses sistemas contariam com constructos auxiliares
de tradução como elementos intermediativos, que podem ser modelos em resina ou similar que representem objetivamente cada objeto (peça do acervo). Como exemplo, citamos um constructo de peixe colocado no aquário para ser
tocados pelos visitantes, possibilitando ao deficiente visual informações adicionais sobre forma e textura de cada peixe.
Para alcançar os resultados, é imprescindível a parceria participativa de DVs e educadores, bem como os curadores de
exposições do primeiro ao último momento da mostra.

Museus e portadores de necessidades
especiais

R

ecentemente tem-se discutido muito sobre a
inclusão das pessoas com deficiência, em particular o deficiente visual, em locais públicos e
particulares como centros culturais ou outros
espaços que em grande parte lhes são inacessíveis, seja quanto ao atendimento adequado ou ao espaço
físico.
No ano de 1981, período que precedeu o Ano Internacional dos Portadores de Deficiência, os portadores
de deficiências tomaram conhecimento das estatísticas
de que seu grupo era discriminado. Isso foi um incentivo para que se definissem de direitos aos portadores
de deficiência, num movimento que culminou em 1995
(Re:Source TCMAL, 2005).
O conceito de acessibilidade surgiu nos Estados Unidos quando, após o desfecho da guerra do Vietnã, soldados retornaram mutilados e exigiam condições especiais
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para poder desfrutar de um cotidiano digno e independente da ajuda de outrem. No Brasil, a Constituição Federal garante a acessibilidade como direito de todos, e atualmente valoriza-se a inclusão social, de modo que pessoas
vítimas de preconceito e discriminação da sociedade possam, afinal, conquistar a dignidade.
A inclusão social permite que pessoas com mobilidade limitada, necessitadas de cuidados especiais, participem plenamente da sociedade (Cardoso & Namo, 2008).
As condições de acessibilidade são determinadas pela
possibilidade de utilização de produtos, serviços e espaços edificados, de modo a atender a necessidades diversas. O uso de equipamento e mobiliário adequado pode
resultar em maior auto-estima, segurança e autonomia
de usuários com tais necessidades. No caso dos centros
culturais, museus e espaços expositivos, é necessário que,
além das condições materiais de acessibilidade acima listadas, também haja uma tomada de consciência dos profissionais que neles trabalham.
Entre as iniciativas realizadas na inclusão dos DVS
nesses espaços incluem-se aquelas de instituições como o
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grupo GAM (Grupo para a Acessibilidade nos Museus),
a Fundação Dorina Nowill e o Instituto Português de Museus – IPM. Este último permite acessibilidade em vários
museus da Europa, com atividades envolvendo deficientes visuais, mentais, etc.
Entre os vários segmentos que prescindem as necessidades especiais, pela própria natureza das manifestações
museais, um dos mais prejudicados são os portadores de
deficiências visuais. Dentro de um contexto de museu
científico que norteia o Museu Paraense Emílio Goeldi
desde a sua fundação, é importante que essa casa venha
propor soluções que garantam a acessibilidade de deficientes visuais às suas exposições.

Práticas de inclusão em museus
Os museus são espaços culturais de apreciação predominantemente visual. Nessas condições, a dificuldade de
acesso aos DVs começa pela própria construção do edifício museal, normalmente não adaptado às normas recomendadas para facilitar o trânsito desse grupo. Além disso, à parte uma legenda ou texto ocasional em Braille, ou
algum recurso sonoro, raramente se oferecem condições
para que um DV desfrute a experiência de presenciar o
acervo de um museu.
É preciso, pois, conceber meios que facultem aos DVs
a possibilidade de vivenciar proveitosamente a visita
a um museu. Algumas ideias acerca desses meios estão
apresentados a seguir.

Acesso ao espaço
Para desenvolver acessibilidade espacial e informativa é fundamental identificar os diferentes elementos que
prejudicam as pessoas com necessidades especiais, sejam
de ordem arquitetônica, social ou psicológica (Santos,
2008). Neste texto, designaremos como “barreira” qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso,
a liberdade de movimento e a circulação com segurança
dos visitantes (Cambiaghi, s/d).
As barreiras arquitetônicas ao acesso são perceptíveis
no dia-a-dia. Isso se deve a vários fatores: a própria localização do prédio, falta de calçadas adequadas, restrições
físicas, sinalização confusa, equipamentos fora do alcance
de todos, etc. (ABNT, 2000, 2001, 2004, 2005). Para Bins
Ely et al. (2003), são necessários três requisitos básicos
para a superação dessas barreiras: (1) conhecer a diversidade das atividades do espaço em questão; (2) conhecer as condições de movimento do público no espaço; e
(3) possibilitar a utilização de ambientes e equipamentos
apropriados para aqueles prejudicados pelas barreiras,
com ou sem assistência.
A entrada de um museu deve possibilitar a fácil pe-

netração do público às principais instalações do prédio
a ele destinadas (Rosenfeld, 2004). As rotas de entrada
devem ser contínuas, desobstruídas e bem sinalizadas,
interligando o ambiente externo e interno. (ABNT, 2000,
2001, 2004, 2005).
Qualquer espaço urbano ou arquitetônico público,
privado, construído ou não anteriormente a legislação
que regulamenta e ampara o acesso de PNE (Artigo 19,
§1º da Decreto-lei nº. 5.296/2004), devem ser adequados.
Por outro lado, prédios modernos concebidos desde o
início como espaços expositivos precisam incorporar em
seu projeto todas as características de acesso previstas
respectivamente pelo § 1º e § 2º do Artigo 13 do Decreto-lei nº. 5.296/2004 e pela norma ABNT 9050/2004.

Acesso ao acervo
Depois de vencer as “barreiras” físicas de uma exposição, é necessário ocupar-se do acesso ao acervo propriamente dito, que é a razão de ser de uma instituição museal. Ocorre que, sendo a linguagem predominante numa
exposição de cunho visual, é imensa a dificuldade de um
DV poder usufruir do patrimônio exposto nos museus
(Perichi, 1997). O público PNE precisa de adaptações na
linguagem expográfica que atendam às suas limitações.
O museógrafo deve exercer de forma estratégica uma
linguagem museal acessível, a todos em geral, propondo soluções voltadas às suas necessidades para a melhor
apreciar a exposição. No caso dos DVs, a solução é recorrer aos sentidos dos quais eles estejam dotados, ou seja, a
audição, o tato e o olfato. Segundo García Lucerga (1993)
e Cardoso (2004), alguns museus europeus já exploram
esses recursos nesse sentido para que DVs possa desfrutar de seus acervos.
A maioria dos resultados obtidos no uso desses recursos se deve a programas de dinamização para DVs, e o
material apresentado ao público em geral, nem sempre é
o mesmo proposto àqueles (Sarraf, 2006). Algumas dessas propostas constituem na:

1. Reprodução bi ou tridimensional de parte do acervo – por exemplo,
maquete em relevo com informações escritas em Braille;
2. Informática assistida – websites com programas especializados para
DVs (áudio) (Zamboni & Heitzman, 2005);
3. Identificação olfativa – direcionamento no ambiente através de
aromas específicos.
De qualquer forma, o museu deve propor programas e
atividades paralelas à exposição direcionadas para DVs e
que este possa interagir com o público vidente (Oliveira,
2006).
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Acesso à informação
Os textos devem ser claros e concisos de um modo geral em qualquer exposição, mas para um público especifico
como os cegos, as informações devem ser fornecidas através de textos em Braille, mapas, ilustrações em áudio, bem
como o auxilio de monitoria especializada, considerada um
meio de acesso a essa informação.
A falta de informação acessível impossibilita o DV de
aproveitar uma experiência ou planejar uma visita nos espaços expositivos. Deve-se utilizar como linguagem, dependendo do público-alvo da exposição, materiais suplementares em forma de catálogos, folderes, publicações várias, etc.
Colwell & Mendes (2004) recomendam que etiquetas
em Braille, devam estar dispostas a um ângulo de 45º para
facilitar a leitura da peça exposta ao público DV. Como a
leitura em Braille é uma linguagem universal aos DV, todo
material escrito e impresso devem ser em Braille, tanto nas
exposições como nas publicações. Gravações-guia, tanto do
tipo audioguia portátil como um fone fixo junto à peça, são
muito úteis.
Deve haver ainda uma monitoria especializada para
PNEs, com instrutores que possam se expressar em LBS
(LIBRAS) para deficientes auditivos ou capacitados a acompanharem visitantes DVs. Aparelhos de informação interativa (tótens, painéis móveis) idealmente teriam botões com
etiquetas em Braille ou silhuetas em relevo dos objetos pertinentes (Sonza & Santarosa, 2003).

Situação atual no Museu Goeldi com
respeito à acessibilidade
Os espaços expositivos do Museu Goeldi estão localizados no Parque Zoobotânico, e constituem um prédio
histórico (Pavilhão Domingos Soares Ferreira Penna, ou
“Rocinha”), um Aquário (Jacques Huber) em fase de acabamento e um grande edifício ainda por se construir (o
Pavilhão Expositivo Eduardo Galvão). Ocasionalmente,
alguns ambientes menores (Biblioteca Clara Galvão, Espaço Raízes, passeios do próprio Parque) podem servir para
exposições rápidas.
O prédio da “Rocinha”, reformado em 2005, foi parcialmente adaptado para acesso a cadeirantes através de
um elevador tipo plataforma. O Aquário está igualmente
equipado de maneira a atender pessoas com dificuldade
de locomoção através de uma rampa de entrada. Além
disso, por iniciativa do Setor de Educação, há um trabalho de monitoria e dinamização que envolve crianças com
deficiência auditiva. Faltam nos prédios, entretanto, estruturas adequadas ao trânsito de DVs, bem como textos em
Braille ou sistemas explicativos em áudio.
No momento em que este projeto está sendo concebi-
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do, o Parque se encontra sujeito a uma série de obras de
construção e restauração. Se por um lado isso interfere
negativamente no andamento do próprio projeto, haja
vista o atraso na conclusão de muitas obras, por outro
oferece uma oportunidade para equipar esses recintos
novos ou reformados dentro das normas desejadas de
acessibilidade. Resta, entretanto, aguardar por uma ordem interna da Direção no sentido de impor que todas
as iniciativas expositivas da Instituição sejam de fato inclusivas a PNEs.

Proposta de ação inclusiva no Aquário
Um Aquário público apresenta desafios singulares em
termos de exposição e acessibilidade. Trata-se de um espaço com compartimentos preenchidos com água onde
são colocadas as espécies a serem expostas ao público.
Esses compartimentos possuem como interface visual
com o visitante uma espessa lâmina de vidro temperado.
Então, o público se encontra isolado do acervo expositivo (os peixes) através de dois elementos: a janela de vidro
e a coluna d’água. Além disso, a cenografia interna dos
tanques (compartimentos) simula o ambiente natural
das espécies, com pedras, troncos de árvores etc., atrás
dos quais o peixe pode se esconder do visitante. Nesta
última situação, pode-se afirmar que o público vidente
estaria na mesma situação que o não vidente: ambos sabem da existência do peixe no tanque, mas não conseguem vê-lo.
O que se propõe é: nessa igualdade de condições, seria
possível conferir ao DV uma vantagem perceptual sobre o
vidente, através de recursos normalmente sugeridos para
suplantar as barreiras da deficiência visual? A metodologia aqui apresentada procura explorar essa possibilidade.

Uso de constructos facilitadores de
comunicação
Denomina-se “constructo” uma criação artificial qualquer que ajude a compreender um fenômeno natural real.
Seriam representações esquemáticas, modelos, replicas
que auxiliem no entendimento dos objetos. A confecção
de constructos contribui para que DVs possam “visualizar” obras de arte, embora a percepção, na maior parte
das vezes, se limite à capacidade de se distinguir formas,
contornos e volumes (v., p. ex., Colwell & Mendes, 2004).
No caso do Aquário, pode-se produzir, através de moldagem com silicone em resina, réplicas fiéis das espécies
mostradas no tanque. Um teste feito com um exemplar de
tamoatá (Hoplosternum littorale) revelou a viabilidade
da idéia: uma cópia idêntica ao peixe original, em forma,
textura e tamanho, pôde ser produzida.
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Reprodução em silicone
e resina (constructo) do
tamoatá (Hoplosternum
littorale). Foto: Karol Gillet

A proposta é fabricar réplicas de tantas espécies do
Aquário e instalá-las junto aos respectivos tanques, ao
alcance dos visitantes DVs. Assim, o sentido do tato permitirá a estes perceberem pequenas diferenças nos parâmetros citados de cada espécie. Os modelos iriam variar
de escala, e a manipulação táctil estaria ao alcance para
uma interpretação real ou abstrata do objeto, com informações auxiliares em forma de texto em Braille próximos
ao tanque.

2.3. Experiência vivenciada do DV no
Museu Goeldi
A adequação da Exposição aos visitantes cegos e de
baixa visão, feita sobre a proposta expográfica original,
foi experimentada na Exposição Temporária “Kayapó –
Nossa Terra Mebêngôkre” no primeiro semestre de 2010,
numa ação que funcionou como projeto-piloto para futuras iniciativas inclusivas. Desconhecem-se em Belém
ações museais que tivessem sido adaptadas para o benefício de visitantes com deficiências visuais. Todo esse
segmento da população tem sido alijado de reestabelecer
laços com o patrimônio natural e cultural do qual ele próprio participa.
A utilização de acervo não-histórico – ou seja, recém-preparado pelos Kayapó especificamente para a Exposição e sem valor de coleção científica – permitiu, por
exemplo, que os objetos fossem tocados livremente pelos
visitantes. Com isso, o visitante DV pôde perceber formas
e texturas de cada peça, o que lhe facultou um conhecimento do material muito além do que uma referência
textual lhe possibilitaria.
Com a colaboração de uma instituição especializada
na educação de DVs, a Escola Álvares de Azevedo, os
textos originais dos painéis e informações foram simplificados, traduzidos em Braille, e disponibilizados. Houve também a contribuição pessoal dos pesquisadores do
Museu, antropólogos com longa experiência junto aos
Kayapó, que acrescentaram objetos de seus respectivos
acervos pessoais para que fossem compartilhados com os
visitantes DV. Sob a orientação desses pesquisadores, foi
concebida uma simulação de uma ação de pintura corporal Kayapó através de pinceladas com água na pele dos visitantes DV reproduzindo os desenhos típicos da cultura
Mbêngôkre: o estímulo táctil percebido pelo público lhe

permitia imaginar corretamente as figuras traçadas sobre
o corpo.
A Exposição Temporária sobre os Kayapó permitiu,
através do tato de objetos reais da cultura daquele povo,
uma percepção das formas, materiais utilizados (madeira,
plumária, cestaria de vime, etc.) e das pinturas corporais
utilizados por eles. Segundo o depoimento de uma das
participantes DVs, verificou-se a necessidade de “levar
parte dessa exposição até as escolas públicas, tornando-a itinerante, para sensibilizar as crianças, adolescentes e
adultos sobre os indígenas”.
Como extensão da visita dos DVs à exposição temporária citada, realizou-se também uma dinamização com
os participantes envolvendo a história natural dos peixes-boi. Foram-lhes apresentados uma réplica em tamanho
natural de um peixe-boi extinto, o Dioplotherium, uma
réplica pequena (escala aproximada de 1/5) de um peixe-boi-amazônico atual (Trichechus inunguis) e um esqueleto real deste último. As três peças foram tocadas e o uso
de réplicas e constructos intermediativos revelou-se válida e útil na compreensão de formas, volumes e texturas.
Verifica-se também imprescindível uma parceria participativa com indivíduos DVs, associações de DVs e
educadores especializados desde a concepção da mostra
até a conclusão do projeto, para se ter uma ideia clara do
trinômio percepção-interpretação-conhecimento e seus
desdobramentos.

Conclusões
Entre os resultados positivos do evento está o fato de
que, para muitos DVs, a visita a uma instituição museal
foi uma experiência inédita e enriquecedora. As críticas
feitas foram de natureza prática e facilmente corrigíveis
em edições futuras da iniciativa: acesso não muito fácil
ao prédio da Exposição, mais informação textual, iluminação mais intensa para visitantes de baixa visão, melhor
divulgação. Ficou claro, também, o ensejo de que essa
experiência de visita se tornasse uma prática habitual
– o que só reforça a decisão tomada pela Coordenação
de Museologia da Instituição de se empenhar em tornar
acessíveis o maior número possível de exposições e outros eventos museais.
As iniciativas tomadas até aqui pelo Museu Goeldi
com vistas à inclusão de PNEs tem sido tímidas, embora
louváveis. Quando pensamos em acessibilidade, especifico aos DVs, nos museus ficam claras as alusões e superações envolvidas. Atividades congêneres, mesmo que
poucas, merecem ser realizadas. Essas oportunidades devem ser aproveitadas de modo a conduzir a reflexões mais
profundas e experimentos visando maneiras de incorporar recursos de acessibilidade em todas as exposições vindouras da Instituição.

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

53

Visitantes Deficientes Visuais e Baixa Visão - Exposição “Kayapó – Nossa Terra Mebêngôkre”
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Visitantes DVS e Baixa Visão - Exposição “Mamíferos Aquáticos”

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará

Referências
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 13.994. Elevadores de
passageiros. Elevadores para transporte de pessoa portadora de deficiência. Rio de
Janeiro, 2000.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: NBR 9077. Saída de emergência
em edifícios. Rio de Janeiro, 2001.
ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9050. Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaço e equipamentos urbanos. Rio de Janeiro, 2004.
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 15.290. Acessibilidade em
comunicação na televisão. Rio de Janeiro, 2005.
BINS ELY, V.H.M.; DISCHINGER, M.; DAUFENBACH, K.; RAMOS, J. & CAVALCANTI, P.
Desenho Universal: por uma arquitetura inclusiva. Florianópolis: Grupo PET/Arq/
SESu/ Universidade Federal de Santa Catarina, 2003.
CAMBIAGHI, S. S. “Acessibilidade nos ambientes construídos segundo os conceitos
do Desenho Universal”. Texto referente a curso dado na Câmara dos Arquitetos de
São Paulo, s/d. Disponível em: http://www.camaradearquitetos.com.br/popups/
camara/ texto_silvana_cambiaghi.htm. Acessado em 20 de maio de 2009.
CARDOSO, A.F. “Conheça o projeto ‘Tocar e Sentir’ e confira o sucesso da ‘Primeira
Exposição de Quadros para Deficientes Visuais’”. Artigo no site RankBrasil, 2004.
Disponível em: http://www.rankbrasil.com.br/Recordes/Materias/?1%C2%BA_
Exposicao_de_quadros_para_deficientes_visuais+629&Grupo=3
CARDOSO, P. & NAMO, D. [coords.] A inclusão social da pessoa com deficiência no
Brasil – como multiplicar este direito. São Paulo: Instituto Paradigma; Brasília:
Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Coordenadoria Nacional para Integração
da Pessoa Portadora de Deficiência, 46p., 2008.

Dissertação de Mestrado em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de
Santa Catarina, Programa de Pós-graduação, 213 p., 2006.
PERICHI, C.C. “O que é museografia?”. In: ARNAUT, J.K.E. & ALMEIDA, C.A.F. de (Org.)
Museografia: a linguagem dos museus a serviço da sociedade e de seu patrimônio
cultural. São Paulo: Organização dos Estados Americanos, Ministério da Cultura,
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, p. 17-37, 1997.
RE: SOURCE – THE COUNCIL FOR MUSEUMS, ARCHIVES AND LIBRARIES. Museologia. Roteiros Práticos. Acessibilidade. São Paulo: EDUSP/Vitae, 120p., 2005.
ROSENFELD, M. “Paradigma apóia inclusão de pessoas com deficiência”. Texto
no site Aprendiz: Guia de Empregos, no Portal UOL, 2004. Disponível em: http://
www2.uol.com.br/aprendiz/guiadeempregos/eficientes/noticias/ge180604.htm.
Acessado em 29 de maio de 2009.
SANTOS, M.C.T.M. Os museus e a busca de novos horizontes. Comunicação apresentada no III Fórum de Profissionais de Reservas Técnicas de Museus, Salvador,
BA, Brasil, 2008.
SARRAF, V.P. A inclusão dos deficientes visuais nos museus. MUSAS, 2: 81-86, 2006.
SONZA, A.P. & SANTAROSA, L. M. C. Ambientes digitais virtuais: acessibilidade aos
deficientes visuais. Revista Novas Tecnologias na Educação, 1(1): 1-11, 2003.
ZAMBONI, A.A. & HEITZMAN, P.Z. Acorda e escuta Londrina: a experiência da
revista radiofônica produzida pelos deficientes visuais do Instituto Londrinense de
Instrução e Trabalho para Cegos. Londrina: UNOPAR, 2005.

COLWELL. P. & MENDES. E. Temas de museologia: museus e acessibilidade. Lisboa:
Instituto Português de Museus, 94p., 2004.
FONSECA DA SILVA, MCR & KIRST, AC. Museu de arte, inclusão da pessoa cega,
desafios do educativo. Revista da Pesquisa, 3 (1), 1-10, s/d. Disponível em: http://
www.ceart.udesc.br/revista-dapesquisa/volume/numero1/plasticas/adrianemariacristina.pdf. Acessado em 01 de Agosto de 2011.
GARCÍA LUCERGA, M.A. El acceso de las personas deficientes visuales al mundo de
los museos. Tese de mestrado. Universidad Complutense de Madrid. Sección de
Cultura, 85p., 1993.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo demográfico do
ano 2000. Rio de Janeiro: IBGE, 2000.
KIRST, AC & FONSECA DA SILVA, MCR. Quando o público cego vai ao museu de arte.
Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais, 2 (2): 1-11, 2009.
MINISTÉRIO DO TURISMO. Turismo e acessibilidade: manual de orientações.
Brasília: Ministério do Turismo, 2006.
OLIVEIRA, A.S.D.A. de. Acessibilidade espacial em Centro Cultural: estudo de caso.

Martha do Socorro Lima de Carvalho
Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal
do Pará (2007). Atualmente é Bolsista do Museu Paraense Emílio Goeldi
locada na Coordenação de Museologia-Serviço de Museografia e Pesquisa
Museológica. Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com
ênfase em Projeto de Arquitetura e Urbanismo, atuando principalmente
nos seguintes temas: informática, desenvolvimento de trânsito e transporte, acessibilidade, suporte expositivos, edição de imagens e programação visual.
mlcarvalho@museu-goeldi.br

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

55

CASO DE SUCESSO

Incubadora cria
ambiente para
inovação tecnológica
Empresas nascidas de projetos de
alunos do Cesupa desenvolvem
aplicativos móveis para atender
demandas regionais
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Por Rosana Pinto

A

s incubadoras universitárias são criadas para
abrigar empresas inovadoras, frutos de projetos de pesquisa e desenvolvimento científico
e tecnológico. Nelas, as universidades buscam
fornecer ambiente propício ao crescimento
das empresas incubadas, disponibilizando assessoria empresarial, contábil, financeira e jurídica, além de dividir,
entre os vários empreendimentos instalados, os custos de
recepção, telefonista, acesso à internet e outros.
A Incubadora Cesupa de Empresas de Base Tecnológica (ICBT) do Centro Universitário do Estado do Pará
(Cesupa) é uma Unidade de Serviço de Prática Profissional que apoia a criação de novos empreendimentos
e o desenvolvimento das empresas existentes. Atua na
melhoria de sistemas, estruturas e processos organizacionais por meio de programas que abrigam os projetos
inovadores criados nos âmbitos interno e externo do
Cesupa.
O apoio técnico e gerencial é viabilizado por meio de
consultorias e/ou treinamentos especializados voltados
para inserção competitiva no mercado (local/regional/
nacional/ internacional), com vários exemplos de suporte
a empresas que se tornaram casos de sucesso e já estão
comercializando seus produtos. Dentre elas, podemos
destacar a Ideias.Mobile e a OnHands!, empresas nascidas
de criações e projetos desenvolvidos no âmbito do Cesupa
por meio de ações integradas com as coordenações dos

cursos da graduação e pós-graduação.
Fundada pelos ex-alunos do Curso de Especialização
em Java Corporativo do Cesupa, Adilson Carvalho, Fábio
Carvalho e Thiago Lima, a Ideias.Mobile é uma empresa que desenvolve aplicativos para smartphones e tablets
nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. Entre os
produtos já desenvolvidos, está o “Bussapp”, um aplicativo desenvolvido para transportes coletivos que monitora
para o empresário o trajeto do ônibus, o que ocorre dentro
do veículo, fornecendo informações através de áudio para
os passageiros, como por exemplo, a localização exata da
parada solicitada. Este aplicativo está em fase inicial de
comercialização com uma empresa nacional e a equipe
pretende oferecê-lo à Prefeitura Municipal de Belém, no
âmbito do BRT.
Outro aplicativo é o do Círio de Nazaré, desenvolvido
para a Diretoria da Festa. Através de um smartphone ou
tablet, o usuário pode acompanhar a procissão em tempo real, localizar a berlinda, além de outras informações
sobre o evento. O aplicativo já vem sendo utilizado desde
o Círio de 2012 e estará novamente disponível neste ano.
A Ideias.Mobile também desenvolveu aplicativos para
a Rádio Jovem Pan local e o Hemopa. O da Jovem Pan
oferece a possibilidade de o usuário ter acesso à rádio pela
internet (streaming), promoções e localização da rádio
móvel. Já o aplicativo do Hemopa oferece informações sobre doações de sangue, critérios para o cadastro de doador
e a localização do ônibus de coleta. Os aplicativos não têm
custo de download para o usuário.
Fotos: Kamilla Santos

A empresa de ex-alunos de Ciência da Computação, OnHands!, desenvolve, desde 2011, aplicativos móveis com apoio da Incubadora do Cesupa.
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Já a OnHands!, fundada em 2011 pelos ex-alunos do
Curso de Ciência da Computação do Cesupa, Hitoshi
Seki, Rodrigo Cavalcante, Lilian Dias e José Filho, é uma
empresa voltada para o desenvolvimento de aplicativos
para sistemas operacionais móveis iOS (iPhone, iPod Touch e iPad) e Android e tem como finalidade informar as
pessoas, de modo interativo, sobre as melhores formas
de conhecer os locais, empresas e escolas, dentre outros.
Para divulgar a empresa e ganhar espaço no mercado, os
criadores da OnHands! desenvolveram vários aplicativos de
forma gratuita. “A empresa já desenvolveu aplicativos para
o bar Studio Pub Belém, para o Festival Osga de Vídeos
Universitários e para o Comuniquê, evento de comunicação realizado pelos alunos da graduação do Cesupa”, informou Hitoshi. “A partir do momento que formos ganhando
nome no mercado, começaremos a comercializar nossos
produtos, como já aconteceu junto à empresa de automação
tecnológica Syanz, baseada na incubadora de empresas da
Universidade Federal do Pará, e junto à Hydro Belém, para
a qual desenvolvemos três aplicativos”, afirma o empresário.
Atualmente, a OnHands! encontra-se em fase de incu-

bação na instituição, um estágio em que a empresa já está
criada, mas ainda não tem meios financeiros para se manter.
“Enquanto não tivermos local físico próprio para acomodar
nossa empresa, a incubadora do Cesupa fornecerá toda a
infraestrutura e o suporte que necessitamos, como assessoria jurídica e de comunicação, suporte financeiro, entre
outros meios que ajudam a nos manter”, ressaltou Rodrigo.

Enquanto não tivermos
infraestrutura própria para
acomodar nossa empresa, a
incubadora fornecerá todo
o suporte nacessário, como
assessoria jurídica, comunicação
institucional e suporte financeiro”
Rodrigo Cavalcante, empresário

Comentários
do App Círio
de Nazaré
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Apostando no futuro
A OnHands! também realiza serviços de consultoria e incentivo ao desenvolvimento de aplicativos
inovadores, como é o caso da participação no Projeto
Bom de Byte, desenvolvido pelo Cesupa. O objetivo
é ampliar o interesse de estudantes dos ensinos Fundamental e Médio e aprofundar seus conhecimentos
em lógica computacional, robótica, programação de
jogos e dispositivos móveis.
Os professores de Tecnologia da Informação (TI)
do Cesupa, Marcos Venícios de Araújo e Alessandra
Natasha, idealizaram o projeto a partir da percepção
de que jovens na faixa etária entre 10 e 16 anos, desconheciam ou pouco conheciam os cursos de graduação ligados à Ciência e à Engenharia da Computação.
Por consequência, os jovens não se interessavam em
ingressar nestas áreas, levando a uma correspondente
diminuição na procura por estes cursos.
A dinâmica do Projeto inclui um ciclo de palestras sobre as possibilidades nas áreas de TI, a oferta
de cursos sobre lógica e linguagem de programação
no contexto de jogos digitais, oficinas de robótica e
aplicativos para dispositivos móveis, participação em
projetos de tecnologia com tutoria de graduandos e
professores do Cesupa, além de olimpíadas de conhecimentos específicos a cada semestre e a participação
em atividades realizadas nas unidades de ensino e
aprendizagem da Instituição. “Queremos aproximar
o Cesupa do Ensino Básico, por meio de um canal
de comunicação interativo de troca de experiências
e divulgar a instituição como excelência na formação de profissionais destas áreas”, ressalta o professor
Marcus Venícius.

O projeto já está proporcionando aprendizagem
diferenciada para o estudante do Ensino Médio, Felipe Carneiro, de 14 anos. Orientado pelos professores
e técnicos da OnHands!, Rodrigo Vieira Cavalcante e
Hitoshi Seki Yanaguibashi, ele já desenvolveu um protótipo de lâmpada utilizando a plataforma Arduíno,
que permite criar ferramentas de baixo custo, flexíveis
e fáceis de serem usadas. Pelo Arduíno, um equipamento elétrico de baixa tensão (iluminação, computador, ventilador, ar condicionado e outros) pode ser
ligado ou desligado de qualquer lugar e por qualquer
dispositivo conectado à internet, por qualquer pessoa
que deseja automatizar um dispositivo com simplicidade, ou para fins de pesquisas e trabalhos futuros.
Assim, o protótipo inicial idealizado por Felipe foi desenvolvido com uma lâmpada que pode ser controlada
por um computador ou smartphone, visando facilitar
o dia-a-dia do usuário com automação residencial.
O estudante também desenvolveu o iUnity, aplicativo de conversão de unidades e medidas para iPhone,
iPad e iPod Touch. Ele está disponível gratuitamente
na App Store. "Desde cedo eu me interessei pela área
de computação e fui buscar conhecimento sozinho, estudando pela internet. Mas, no Cesupa, aprendi muito
e desenvolvi minhas habilidades”, conta Felipe.
A partir do segundo semestre, o Bom de Byte receberá outros estudantes, selecionados por meio de
uma olimpíada de conhecimento sobre jogos digitais,
aplicativos para dispositivos móveis e robótica. Após
a seleção os alunos poderão integrar-se à dinâmica
do Bom de Byte e, quem sabe, planejar uma carreira
futura na área.

Por meio do apoio do Projeto Bom de Byte, o estudante Felipe Carneiro (14) desenvolveu um protótipo de lâmpada que pode ser ligado ou desligado do computador ou smartphone
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MEMÓRIA

Vicente Salles: um
desbravador da
cultura paraense
Igor de Souza

N

ascido em 1931, na Vila de Caripi do município de Igarapé-Açu, Vicente Salles ajudou
a preencher lacunas na bibliografia sobre o
povo e a cultura do Pará, graças à sua atuação
como pesquisador, antropólogo, historiador,
folclorista e jornalista.
Sua mãe, Maria Cristina Passos Salles, ao cantarolar
modinhas brasileiras durante a infância do filho, deu a ele
as primeiras pistas para o que seria o seu principal objeto
de pesquisa: a música, sobre a qual o pesquisador lançou
um olhar antropológico. Dessa perspectiva, surgiram as
clássicas obras “Música e Músicos do Pará” (1970) e “A
Música e o Tempo no Grão-Pará” (1980).
Após escrever artigos sobre música para importantes
jornais paraenses em sua juventude na cidade de Belém,
Vicente Salles mudou-se para o Rio de Janeiro em 1954,
para cursar Ciências Sociais. Em 1971, escreveu uma das
mais importantes contribuições para a história do negro
no Brasil: “O negro no Pará sob o regime da escravidão”.
Em 1975, mudou-se para Brasília para colaborar com
a montagem da Fundação Nacional de Arte. Em 1985,
começou a trabalhar no Ministério da Cultura, onde se
aposentou em 1990. A paixão pela sua terra o fez confiar
suas diversas produções e pesquisas ao Museu da Universidade Federal do Pará, que organizou a coleção “Acervo
Vicente Salles” - referência nacional de pesquisa na área
do folclore da Amazônia.
Vicente Salles faleceu em março deste ano. Ainda em
vida, foi escolhido como homenageado da Mostra de
Ciência e Cultura 2013, realizada pela Secti, em parceria com diversas instituições paraenses. Pela iniciativa, o
nome e a memória do pesquisador são levados aos municípios do interior do Pará, em prol do conhecimento
científico.
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Na década de 90, Vicente Salles doou seu acervo ao Museu da UFPA, que organizou a
coleção Coleção Vicente Salles - referência em pesquisa sobre o folclore amazônida
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Pesquisador, antropólogo,
historiador, folclorista e jornalista,
Vicente Salles construiu uma trajetória
marcada pelo incansável trabalho de
preservar a cultura popular.

Em sua juventude em Belém,
Vicente Salles (à esquerda)
escreveu artigos sobre música para
importantes jornais paraenses.

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

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

Revista de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Pará

