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Revista "Ver-a-Ciência" retorna ao seu ciclo de edi-
ções quadrimestrais com dois importantes desta-
ques históricos no que diz respeito ao avanço da 
ciência, da tecnologia e da inovação no Estado do 

Pará: a inauguração do "Espaço Inovação" e a chegada da inter-
net de banda larga no Marajó, via fibra óptica.

 O Espaço Inovação é um investimento direto do Go-
verno do Pará, com financiamento integral do Tesouro do Es-
tado e que objetiva gerar, com a colaboração da ciência e da 
tecnologia, um ambiente de inovação que inaugure uma nova 
matriz econômica para o estado, baseada numa economia do 
conhecimento capaz de transformar o imenso potencial da 
biodiversidade amazônica em riqueza e desenvolvimento para 
a sua população. Em síntese: uma aposta no futuro e uma res-
posta inteligente (e ousada) à crise pela qual passa o país.

 Já a disponibilização da internet por fibra ótica co-
necta populações amazônicas, tradicionalmente excluídas da 
contemporaneidade, ao mundo global, gerando novas opor-
tunidades de crescimento local, por meio da informação, da 
educação e da indução de negócios. O Marajó, nesse sentido, 
uma das regiões mais pobres do país, emblematiza, como ícone 
inigualável, todo o alcance desse empreendimento inovador e 
redutor de pobreza e desigualdade.

 A Revista traz, também, uma justa homenagem, in 
memorian, ao Prof. Dr. Luis Carlos Silveira, um dos maiores 
expoentes científicos da região amazônica nas últimas décadas. 
Seu legado, como professor, pesquisador e homem de caráter, 
por certo ficará eternizado por meio de suas publicações e nas 
dezenas de mestres e doutores por ele formados, além das con-
tribuições institucionais de relevo, algumas delas destacadas na 
matéria.

 Nesta edição, o leitor poderá conferir outros impor-
tantes projetos na área de Ciência, Tecnologia e Inovação que 
estão sendo financiados pelo governo estadual e que já rendem 
benefícios para a população paraense. 

Portanto, boa leitura!

Alex Fiúza de Mello
Secretário de Estado
de Ciência, Tecnologia
e Educação Técnica
e Tecnológica

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

VER-A-CIÊNCIA: Por sua localiza-
ção estratégica e por deter um rico 
patrimônio natural, o Pará apresen-
ta inúmeras vantagens comparativas 
em relação a outros estados. Como 
o Governo Estadual tem atuado para 
transformar essa riqueza em desen-
volvimento regional? Qual a impor-
tância da C&T nesse sentido? 
 
Sempre digo que sem ciência, tecnolo-
gia e inovação nós não seremos capa-
zes de superar os grandes desafios que 
nos foram postos. A única forma de 
criarmos riqueza na Amazônia é agre-
gar valor aos nossos produtos, e para 
isso é fundamental que tenhamos o 
suporte desse tripé. Dessa forma, o 
Governo pretende continuar inves-
tindo nesses setores e atuar na arti-
culação entre os atores institucionais 
- públicos e privados - buscando re-
cursos necessários à verticalização de 
nossa economia, com maior e melhor 
aproveitamento da biodiversidade, 
nossa maior riqueza natural. Dentre 
as medidas que serão adotadas, estão 
a concessão de incentivos fiscais às 
empresas interessadas em investir em 
Pesquisa e Desenvolvimento dentro 
do estado - com a resolução da Co-
missão de Incentivos Fiscais aprovada 
recentemente; a aprovação da Lei Es-
tadual de Inovação, cujo projeto já foi 
encaminhado à Assembleia Legislati-

va do Estado; o incentivo à formação 
e qualificação profissional de recursos 
humanos para atuar em áreas estraté-
gicas - sintetizado no ‘Programa Pará 
Profissional’, também já encaminha-
do à Assembléia Legislativa; e a am-
pliação de parcerias e operações que 
atraiam investimentos para o setor.  
 
VER-A-CIÊNCIA: Ciência, Tecno-
logia e Inovação foi uma pasta que 
sofreu cortes no orçamento do go-
verno federal nos últimos anos. Esse 
contingenciamento atingiu os pla-
nos do governo estadual no que diz 
respeito às ações no setor?

De fato, a redução dos repasses fede-
rais aos estados tem um efeito casca-

ta e que geram impactos nos demais 
entes federativos. Por mais que nossa 
arrecadação interna tenha aumentado 
e o Pará obtenha índices positivos na 
produção industrial, o cenário nacio-
nal interfere diretamente na nossa 
realidade. Não tem como negar isso. 
Temos de compensar essa distorção 
com um maior desempenho de nossa 
governança local e articulação de po-
líticas intersetoriais, de Estado, bus-
cando objetivos, metas e eficácia dos 
investimentos selecionados como os 
mais estratégicos e prioritários para 
a sociedade paraense. Vale destacar 
que, mesmo num cenário de crise, o 
governo estadual investirá mais de 
R$18 milhões para a pesquisa cientí-
fica e o desenvolvimento regional por 
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"Sempre digo que sem ciência, tecnologia e inovação nós não seremos 
capazes de superar os grandes desafios que nos foram postos”. É dessa 
forma que o governador Simão Jatene fala da importância estratégica 
do conhecimento científico-tecnológico e inovador para o desenvolvi-
mento do estado do Pará. Na entrevista a seguir, o governador fala das 
prioridades, ações e planos de investimento para o setor. 
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meio de editais lançados, em 2016, 
pela Fapespa.

VER-A-CIÊNCIA: O senhor apro-
vou, em 2015, a lei que cria a Se-
cretaria de Estado de Ciência e 
Tecnologia e Educação Técnica e 
Tecnológica - Sectet, em substitui-
ção à anterior Secretaria de Estado 
de Ciência, Tecnologia e Inovação - 
Secti. Quais as expectativas a partir 
da reestruturação? 

A Inovação, mesmo não constando 
mais da nomenclatura oficial, perma-
nece com um dos pilares da Secreta-
ria - e é seu espírito motivador. Por 
certo, permanecem as funções mais 
substantivas da antiga gestão, pois 
as instituições e políticas públicas se 
consolidam no tempo e não podem 
sofrer rupturas de continuidade. Te-
mos, não obstante, de rever focos e 
integrar mais o trabalho da Secre-
taria à política de desenvolvimento 
global do Governo, com maior afini-
dade às demandas de outros setores 
que necessitam de um maior aporte 
de conhecimento aplicado. Soma-
-se a tudo isso, agora, a missão da 
educação profissional e tecnológica, 

que é um dos focos prioritários des-
te Governo e que precisava ter uma 
atenção diferenciada, uma vez que a 
Seduc, até aqui responsável pelo se-
tor, deve ter concentrada sua ação em 
consolidar outras metas e atingir seu 
maior objetivo, que é a melhora da 
educação básica.

VER-A-CIÊNCIA: Entre 2011 e 
2014, o Governo Estadual lançou 
editais de pesquisa focados na me-
lhoria de setores estratégicos para 
o desenvolvimento estadual, como 
fruticultura e fitoterápicos. O Pro-
grama de Redes de Pesquisa para 
o Desenvolvimento Sustentável irá 
continuar? 

Na gestão passada, o Governo Es-
tadual, por meio do Programa de 
Redes de Pesquisa, investiu cerca de 
R$ 3 milhões na formação de redes 
de pesquisa destinadas a resolver 
problemas encontrados em cadeias 
produtivas estratégicas para o desen-
volvimento do estado. Pretendemos 
manter o Programa, investindo em 
áreas ainda não contempladas em edi-
tais anteriores, como a Biotecnologia 
aplicada à Mineração, Agricultura 

Tropical e Pecuária, Monitoramen-
to e Qualidade Ambiental; Dendê, 
Açaí e outras cadeias produtivas do 
estado selecionadas pelo novo Plano 
de Desenvolvimento Sustentável do 
Estado, o PARÁ 2030. Dessa forma, 
pretendemos melhorar a qualidade 
dos processos e produtos ofertados 
à sociedade paraense, verticalizar as 
cadeias produtivas, elevar a competi-
tividade do Pará, fortalecer a ciência 
regional e, com isso, obter estudos 
e pesquisas que possam retornar à 
sociedade, uma vez que é ela quem 
financia esses projetos e os custos de 
todas as iniciativas da gestão pública. 
A maior prova disso é o investimen-
to que estamos fazendo no Parque 
Tecnológico, em Belém, com o com-
plexo de instituições estratégicas, la-
boratórios prestadores de serviços e 
empresas de base tecnológica que o 
constituem. 

VER-A-CIÊNCIA: O Governo 
do Estado inaugurou, em junho 
de 2016, o Espaço Inovação, base 
principal do Parque de Ciência e 
Tecnologia Guamá. Quais são suas 
expectativas em relação a esse em-
preendimento?

Com a implantação do Espaço Ino-
vação, o Estado dá mais um passo na 
política de desenvolvimento socioe-
conômico, inserida nas ações preco-

Com a implantação do Es-
paço Inovação, o Estado dá 
mais um passo na política 
de desenvolvimento so-
cioeconômico, inserida nas 
ações preconizadas pelo 
programa “Pará 2030”.
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nizadas pelo programa “Pará 2030”, 
que é um programa de governo que 
aponta para o futuro, mas que já co-
meçou. A implantação desse espaço é 
uma demonstração clara disso. O que 
ele quer é contribuir para que che-
guemos a 2030 com uma sociedade 
melhor, menos desigual, que tenha 
uma melhor relação do homem com 
a natureza, fruto da integração entre 
conhecimento e inovação. 

VER-A-CIÊNCIA: Quais são as ex-
pectativas do Governo para o setor 
da educação profissional no estado?

O governo estadual formulou o Pro-
grama Pará Profissional - hoje proje-
to de lei encaminhado à Assembleia 
Legislativa – que pretende ampliar a 
oferta de cursos, com qualidade, de 
acordo com as melhores oportuni-
dades de empregabilidade no estado. 
Com ele, pretendemos, primeira-
mente, remodelar o sistema de gestão 
do complexo de escolas tecnológicas 
estaduais, dando-lhe maior sustenta-
bilidade e um melhor planejamento 
das políticas e ações, mais afinadas 
com as reais necessidades do setor 
produtivo em cada local e região. Em 
segundo lugar, o Programa funciona-
rá como um sistema cooperativo de 
atuação entre todos os entes envol-
vidos na ação - Estado e sociedade 
civil, para fins de melhor rendimen-
to dos investimentos. Por fim, fazer 
com que as ações do Programa se 
somem às do governo federal - Pro-
natec, para permitir uma ampliação 
do atendimento e maior eficácia na 
qualificação e profissionalização em 
todas as regiões do estado. 
   
VER-A-CIÊNCIA: Quais são os pla-
nos do Governo no que diz respeito 
ao aumento da banda larga no esta-
do e expansão da rede de fibra ótica 
do Programa Navegapará? 

O compromisso deste Governo é im-
plantar 1.500 km de fibra ótica em 
todas as regiões do Estado. Para levar 

banda larga de qualidade aos diver-
sos municípios, o Governo estadual, 
por meio da Prodepa e da Sectet, tem 
lançado mão das mais diversas par-
cerias, somando recursos e orçamen-
tos. Como a internet via rádio tem 
muitas limitações, especialmente de 
banda, estamos priorizando os inves-
timentos em infovias de fibra óptica 
para levar internet de alta velocidade 
aos vários órgãos dos municípios, 
como escolas, delegacias de polícia, 
hospitais e outros. Além de moder-
nizar a gestão pública e oferecer uma 
melhor prestação de serviços aos ci-
dadãos, a expansão do Navegapará, 
por meio da implantação de infovias, 
permitirá aos municípios maior eco-
nomia de gastos, novas ferramentas 
on line para melhoria dos progra-
mas de educação e de saúde públi-
ca, assim como oferecer uma base 
logística para geração e atração de 

negócios. A expansão da rede de fi-
bra óptica do Navegapará viabilizará, 
também, a criação de novas cidades 
digitais, aumentando o número de 
pontos de acesso gratuito à internet 
de banda larga em locais públicos de 
grande circulação. O melhor exem-
plo de todo esse esforço é a conexão 
recente que fizemos, por fibra suba-
quática, à ilha do Marajó, iniciando 
pelo município de Ponta de Pedras 
uma rede que conectará ao mundo os 
principais municípios do arquipéla-
go, gerando novas oportunidades de 
desenvolvimento a uma das regiões 
mais carentes do país, mas que pos-
sui enorme potencial para se desen-
volver através de práticas e ativida-
des com bases sustentáveis, gerando 
ganhos nos indicadores sociais, com 
dinamismo da economia e respeito 
ao meio ambiente. 

Cr
ist

ino
 M

ar
tin

s -
 Ar

qu
ivo

 Ag
ên

cia
 Pa

rá

11Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica



12

AT
UA

LI
ZA

ND
O.

..

Governo avança para aprovar o
Programa Pará Profissional
 Promover a qualificação para o trabalho de jovens e adultos por 
meio da Educação Profissional e Tecnológica. Essa é a base do Progra-
ma Pará Profissional, cujo projeto de lei foi assinado pelo Governador 
do Estado, Simão Jatene, e encaminhado para apreciação e aprovação 
da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). A assinatura do 
projeto se deu durante o lançamento do Programa Pará 2030, ocorrida 
no mês de junho deste ano no Hangar - Centro de Convenções e Feiras 
da Amazônia.  

 O Programa Pará Profissional é uma ação coordenada pela Se-
cretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica e está 
voltado ao estabelecimento de uma política consistente e eficaz de for-
mação profissional e tecnológica em todas as regiões paraenses. Tem 
como principal finalidade dinamizar a oferta de cursos de Educação 
Profissional e Tecnológica, nas suas diversas modalidades, nos níveis de 
formação inicial e continuada, qualificação e certificação de habilidades 
profissionalizantes, técnico, tecnológico superior e de pós-graduação.

12
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Escolas da capital paraense recebem
Mostras de Ciência e Tecnologia
 
 Difundir e popularizar a Ciência é uma das linhas de ação da Sec-
tet, e para atingir esse objetivo a Secretaria realiza, anualmente, o pro-
jeto das Mostras de Ciência, Tecnologia e Cultura nos municípios do 
Pará. No primeiro semestre deste ano, cinco escolas da capital paraense 
sediaram o projeto, que promoveu diversas palestras, seminários, ofici-
nas e exposições interativas para mais de seis mil alunos.

 As Mostras contaram com o apoio do Ministério de Ciência Tec-
nologia e Inovação e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí-
fico e Tecnológico (CNPq), e a programação foi desenvolvida em parce-
ria com projetos de extensão da Universidade Federal do Pará (UFPA), 
do Museu Paraense Emílio Goeldi e da Universidade do Estado do Pará 
(Uepa). Executadas por bolsistas e graduandos das instituições parcei-
ras, as atividades o objetivaram complementar o entendimento dos alu-
nos da educação básica acerca dos assuntos dados em sala de aula.

13Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica
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Governo do Estado apoia implantação do 
Museu de Ciências da Amazônia, em Belterra
 O Governo do Estado, por meio da Sectet, apoiará a implantação do 
Museu de Ciências da Amazônia, situado em Belterra, no sudeste paraense. 
O objetivo é restaurar a antiga vila americana fundada pela Companhia Ford 
no início do século passado, dando um novo uso às edificações do patrimô-
nio histórico da cidade. Uma solenidade realizada em julho marcou o início 
das obras. 

 Sediado no antigo Hospital, o Museu de Ciências contará com ex-
posições interativas, tour virtual, laboratórios, coleções, salas para exibição 
de vídeos e oficinas culturais. O patrimônio histórico restaurado servirá de 
base, também, para hospedagem de pesquisadores e turistas interessados em 
conhecer as riquezas culturais e naturais desta parte da Amazônia. Ao todo, 
serão investidos cerca de R$15 milhões, sendo R$4,3 milhões advindos do 
Governo do Estado, e o restante por meio do BNDES. Sob supervisão da Sec-
tet, a execução do projeto caberá à OSCIP AmaBrasil, e contará com o apoio 
da Prefeitura de Belterra.
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Cerimônia realizada em julho, no Centro de Memória de Belterra, marcou o início das obras do Museu.
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Projeto que cria Lei Estadual de Inovação é 
encaminhado à Alepa
 Na primeira semana de julho, o Governador Simão Jatene enviou à 
Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) o Projeto da Lei Estadual 
de Inovação, elaborado de forma colaborativa por diversas instituições, sob 
coordenação da Sectet. A Lei é aguardada pela comunidade empresarial e 
científica, pois oferece incentivos à produção aliada à aplicação de conheci-
mentos científicos.

 O projeto estabelece uma série de medidas de incentivo à inovação, 
à pesquisa científica e tecnológica, visando ao desenvolvimento socioeco-
nômico do estado. Se aprovada, a legislação facilitará a cooperação entre os 
setores público e privado, e a academia, com o objetivo de incentivar o de-
senvolvimento de produtos e processos inovadores, com vistas a tornar o 
Pará um estado mais competitivo diante do mercado nacional e mundial.

15Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica

Cerimônia realizada em julho, no Centro de Memória de Belterra, marcou o início das obras do Museu.
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REPORTAGEM

Mogno brasileiro 
pode auxiliar no 
tratamento 
contra o câncer

FOTO - Milton Nascimento
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magine uma substância capaz de revolucionar não só o 
tratamento de uma doença como mudar a trajetória de 
degradação de uma espécie vegetal. É nesta concepção 

que surgiu a pesquisa “Padronização e controle de qualidade 
da tintura das folhas de mogno, Swietenia macrophylla (Me-
liaceae), contribuição ao estudo de um potencial fitoterápico 
no tratamento do câncer”, coordenada pela farmacêutica e 
pesquisadora vinculada ao Grupo de Química em Produtos 
Naturais da Universidade Federal do Pará (UFPA), Consuelo 
Yumiko Yoshioka. O projeto contou com o apoio da Fundação 
Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa).

I

Fapespa investe em 
pesquisas voltadas à 
solução de problemas 
sociais e ao 
desenvolvimento do 
Estado
Por Helen Barata
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O estudo foi contemplado pelo edi-
tal de “Bolsas de pós-doutorado no 
país e taxas de bancada”, lançado em 
2014 pela Fapespa, e abordou duas 
importantes temáticas que se com-
plementam no sentido de avaliar 
como o extrato das folhas do mogno 
brasileiro pode ser um verdadeiro 
aliado no tratamento contra o câncer 
e, consequentemente, um elemento 
capaz de frear a extração clandestina 
da madeira. 

O mogno é uma árvore nativa da 
Amazônia, muito comum na região 
Sul do Pará, que está seriamente 
ameaçada de extinção. Seu alto valor 
comercial e aceitação no mercado in-
ternacional motivaram a exploração 
ilegal da madeira. A espécie já desa-
pareceu de grandes áreas da Ama-
zônia e resiste apenas em regiões de 
difícil acesso e em áreas protegidas. 
Mas, mesmo em áreas protegidas, o 
mogno brasileiro continua sendo ví-
tima de madeireiros ilegais.  Por isso, 
é tão importante incentivar estudos 
que ajudem a preservar a espécie de 
pé. 

A novidade apresentada pela pesqui-
sa financiada pela Fapespa é a consta-
tação de que o extrato da planta apre-
senta-se como um potencial agente 
na terapia anticâncer, uma vez que 
resultados preliminares deste estudo 
demostram excelente seletividade do 
extrato em relação às células cancerí-
genas e células sadias, além da baixa 
toxicidade, o que significa a possibi-
lidade de produzir um fitoterápico 
com menores efeitos colaterais no 
tratamento da doença.

A pesquisadora Consuelo Yoshioka 
reforça que não há como separar os 
benefícios ambientais daqueles es-
pecíficos à área da saúde. “Compro-
var o potencial do mogno brasileiro 
para uso como fármaco anticâncer 
seria encontrar uma utilidade nobre 
para a planta e assim evitar a derru-

bada de uma árvore considerada de 
grande importância para o estado do 
Pará e para a Amazônia. Os benefí-
cios para a saúde estariam no fato 
de que as substâncias em questão se 
mostram seletivas ao tecido cancerí-
geno, havendo pouca atividade sobre 
os tecidos normais, o que é um gran-
de problema dos tratamentos em uso 
hoje, já que a falta de seletividade dos 
fármacos de escolha, como a doxor-
rubicina, causam muitas reações ad-
versas”, explica.

Os primeiros resultados da pesqui-
sa já foram patenteados no Brasil e, 
atualmente, está sendo solicitada a 
patente internacional. Esses resulta-
dos já foram apresentados, inclusive, 
para um grupo de pesquisadores da 
comunidade europeia em busca de 
parcerias para a produção do fárma-
co. 

O presidente da Fapespa, Eduardo 
Costa, destaca que uma das prio-
ridades da Fundação é investir em 
pesquisas voltadas a solução de pro-
blemas, sejam eles no âmbito social, 
cultural, econômico, tecnológico ou 
ambiental, sendo capaz de identificar 
as causas e os possíveis caminhos para 
resolvê-los. “Não resta dúvida que a 
Amazônia possui inúmeras potencia-
lidades advindas da sua biodiversida-
de, que, ao adquirir e transformar-se 
em tecnologia social necessária, se 

converte em importantes geradores 
de emprego, renda ou produtos que 
possam contribuir para a melhoria 
da saúde da população. Em função 
disso, a Fapespa vem priorizando as 
inovações tecnológicas e pesquisas 
científicas que tenham resultado de 
cunho efetivo para a sociedade”, ex-
plica o presidente. 

“O financiamento da Fapespa foi de 
fundamental importância para a re-
alização deste projeto, promovendo 
a inserção de recurso humano qua-
lificado e de materiais, imprescindí-
veis à sua realização. Espero que os 
resultados deste trabalho venham a 
contribuir para a formação de aca-
dêmicos da área, e, principalmente, 
para o desenvolvimento de um fár-
maco utilizando matéria-prima local 
e, desta forma trazer bons frutos ao 
Pará como um todo e à sociedade”, 
argumenta a pesquisadora.

Incentivo
Outros projetos em ciência, tecnolo-
gia e inovação têm sido financiados 
pelo Governo do Pará com a finalida-
de de promover o desenvolvimento 
de nosso estado. Somente neste ano 
estão sendo aplicados R$ 18 milhões 
em fomento e amparo a pesquisas 
científicas e inovações tecnológicas. 

A Fapespa vem priorizando as inovações 
tecnológicas e pesquisas científicas que tenham 
resultado de cunho efetivo para a sociedade”. 
Eduardo Costa, presidente da Fapespa 
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Espero que os resultados deste trabalho 
venham a contribuir para a formação de 
acadêmicos da área, e, principalmente, para 
o desenvolvimento de um fármaco utilizando 
matéria-prima local e, desta forma trazer bons 
frutos ao Pará como um todo e à sociedade”. 
Consuelo Yoshioka, coordenadora da pesquisa

Para alcançar esses objetivos, a Fa-
pespa lançou, em abril deste ano, um 
conjunto de editais de apoio a redes 
de pesquisa regionalizadas, a eventos 
científicos, além de bolsas de auxílio 
à pesquisa. Esses novos editais da 
Fapespa estão em confluência com a 
política de fortalecimento do poten-
cial científico das instituições de en-
sino e pesquisa no Pará, bem como 
com o aprimoramento de estudos e 
pesquisas a partir do trabalho contí-
nuo de qualificação de profissionais, 
aliado ao estimulo da prática científi-
ca, como já vem sendo realizado por 
pesquisadores contemplados em edi-
tais anteriores disponibilizados pela 
fundação. 

Para o presidente da Fapespa, Edu-
ardo Costa, esse investimento é fun-
damental para o progresso não só 
da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
como, também, para o progresso so-

cial e econômico paraense, ao levar 
em consideração as especificidades 
de cada região. “Em 2015, nós fize-
mos uma série de visitas a municí-
pios do estado, dialogamos com a co-
munidade acadêmica, consultamos 
as demandas de cada Região de Inte-
gração do Pará. Em seguida, nós ela-
boramos os novos editais da Fapespa 
com foco na geração de conhecimen-
to em diversas linhas de pesquisa que 
agreguem, também, o desenvolvi-
mento de cadeias produtivas estra-
tégicas para o Pará e que se alinham 
às ações do programa estadual Pará 
2030”, acrescenta Costa.

Este, inclusive, é o foco de um dos 
editais lançados, o chamado Interpa-
rá, que tem a finalidade de fomentar 
redes de pesquisa e consolidar ca-
deias produtivas nas Regiões de Inte-
gração do Estado, promovendo redes 
de pesquisa, inicialmente, nos polos 

do Baixo Amazonas, Carajás e Ara-
guaia, Tapajós, Xingu e Lago de Tu-
curuí, totalizando R$ 5 milhões em 
investimento.

Inserido neste investimento está ain-
da o edital do Programa de Desenvol-
vimento Técnico Científico Sustentá-
vel em parceria com a Universidade 
do Estado do Pará (Uepa), resultante 
da assinatura de um acordo de coo-
peração técnica e financeira com o 
objetivo de dar apoio financeiro ao 
desenvolvimento de projetos de pes-
quisa e de atividades de pós-gradua-
ção, que envolvam as seguintes temá-
ticas: Inovações e impactos sociais 
para o desenvolvimento humano; 
Desenvolvimento de Tecnologias de 
Saúde voltadas para o SUS; e Tecno-
logia e processo para a verticalização 
das cadeias produtivas no Estado do 
Pará. O valor total investido por meio 
desta cooperação com a universidade 
é de R$ 1 milhão.

FOTO - Arquivo Pessoal

A equipe da Fapespa visitou diversos municípios do estado, consultando demandas 
de cada Região de Integração do Pará. Na foto, o presidente da Fapespa, Eduardo Costa, 
dialoga com a comunidade acadêmica do Lago do Tucuruí.
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Governo do Estado 
inaugura Espaço 
Inovação

CAPA
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Principal prédio do Parque de Ciência e 
Tecnologia Guamá surge como
alternativa para incentivar o
desenvolvimento sustentável no Pará
Por Juliane Frazão
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proximar pesquisas de-
senvolvidas nas univer-
sidades e Instituições 
de Ciência e Tecnologia 

(ICTs) com o setor produtivo para 
estimular o desenvolvimento de pro-
cessos e produtos inovadores. Essa é 
a proposta do Espaço Inovação, inau-
gurado em junho pelo Governo do 
Pará, por meio da Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Educação Técnica e 
Tecnológica (Sectet). Com quase oito 
mil metros quadrados de área inter-
na e investimentos de cerca de R$ 20 
milhões, o novo polo de inovação é 
a principal edificação do Parque de 
Ciência e Tecnologia Guamá, o pri-
meiro da Região Norte. 

O Espaço Inovação abriga, sob o 
mesmo teto, diferentes agentes liga-
dos ao empreendedorismo inovador: 
startups, empresas, instituições e la-
boratórios de P&D. A ideia é criar 
um ambiente favorável à inovação, 
onde instituições de naturezas diver-
sas possam trocar conhecimentos, 
impulsionando assim o desenvol-
vimento de produtos, serviços tec-
nológicos e também melhoria nos 
processos de gestão empresarial. “Ao 
investir na implantação deste polo, o 
governo estadual pretende criar uma 
ambiência favorável ao enraizamento 
de uma mentalidade empreendedora 
e criativa no Estado, promovendo a 
inovação e verticalizando as cadeias 
produtivas regionais”, ressalta o titu-

A
Laboratórios sediados no Espaço Inovação, como o Laboratório de Óleos e Derivados, desenvolvem pesquisas focadas na agregação de valor aos produtos da nossa biodiversidade.

lar da Sectet, Alex Fiúza de Mello. 

O Governador Simão Jatene desta-
ca a importância do Espaço para a 
sociedade paraense. Segundo ele, as 
inovações que sairão deste ambiente 
poderão contribuir para a agregação 
de valor às nossas matérias primas 
e contribuir para que não tenhamos 
uma economia baseada no extrati-
vismo somente. “Lançamos o Pará 
2030, programa de governo que 
aponta diretrizes estratégicas para o 
futuro, mas que já começou. E, no 
Espaço Inovação e no PCT como um 
todo, temos uma demonstração clara 
disso. Precisamos ter estudo, ciência, 
pesquisa e inovação para que o Es-
tado possa competir no mundo em 
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grau de igualdade, e isso já é realida-
de aqui no PCT Guamá”, ressaltou o 
governador.

Conhecimento para 
gerar inovação 
Temas como Internet das coisas 
(IoT), biotecnologia, bioinformática, 
pesquisa agronômica e agroindus-
trial, estudo de oleaginosas, análise 
de compostos bioativos, dentre ou-
tros, já fazem parte do dia-a-dia do 
espaço. Isto porque o prédio abriu as 
portas com seis laboratórios de P&D 
prontos para prestar serviços à socie-
dade. 

Celeridade dos processos e maior di-
nâmica entre instituições de pesquisa 
e o setor privado são um dos princi-
pais diferenciais oferecidos pelo Es-
paço Inovação aos laboratórios insta-
lados. “A instalação da nossa base no 
PCT Guamá vai permitir uma maior 
interface com o setor demandante. 
Teremos uma atuação mais ampla, 
dentro do contexto de agricultura 
sustentável, com o diferencial de con-
tarmos com uma estrutura de gestão 
que nos permitirá desenvolver pes-
quisas e produtos com mais rapidez.”, 
avalia o coordenador do Laboratório 
Agroind, Marcos Enê.

Vinculado à Embrapa, o Agroind está instalado no Espaço Inovação, prestando assessoria a empresas da área 
alimentícia e às cadeias produtivas do açaí e do dendê. 

A empresa Petruz Fruity é um exem-
plo de que os laboratórios instalados 
no Espaço Inovação podem atuar di-
retamente no aumento da competiti-
vidade das empresas paraenses. Com 
duas fábricas localizadas no municí-
pio de Castanhal, o empreendimento 
do ramo de polpas de frutas e deri-
vados é um cliente do Centro Agro-
alimentar de Compostos Bioativos 
da Amazônia (CVACBA/UFPA), se-
diado no Espaço Inovação. O diretor 
mercadológico da empresa, Rafael 
Ferreira, ressalta os impactos positi-
vos que os serviços prestados pelo la-
boratório representam para a empre-
sa.  “Antes, tínhamos a necessidade 
de enviar amostras para laboratórios 

localizados em outros estados, o que 
aumentava nossos custos logísticos e, 
consequentemente, o preço dos nos-
sos produtos. Com a possibilidade de 
rodarmos as análises de qualidade 
aqui, conseguimos economizar tem-
po, reduzir custos e otimizar nossos 
investimentos”, avalia o empresário.

Antes, tínhamos a necessidade 
de enviar amostras para 
laboratórios localizados 
em outros estados. Com a 
possibilidade de rodarmos 
as análises de qualidade 
aqui mesmo em Belém, 
conseguimos economizar 
tempo e otimizar nossos 
investimentos”, 
Rafael Ferreira, empresário atendido pelo 
CVACBA, laboratório sediado no Espaço 
Inovação.
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Governador Simão Jatene inaugura o Espaço Inovação do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá.

 Fo
to

 Th
iag

o G
om

es
. A

g. 
Pa

rá

FO
TO

 Th
iag

o G
om

es
.

23Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica



24

O novo endereço do 
empreendedorismo 
inovador 
Seis empresas e três startups já foram 
selecionadas por edital para ocupar 
módulos do Espaço Inovação e estão 
se instalando nos ambientes.

O diretor de negócios da Intecele-
ri, Walter Oliveira Jr., acredita que a 
oportunidade de instalar sua empre-
sa no ambiente do Espaço Inovação 
é, de fato, uma grande oportunida-
de para expandir seus negócios.  “A 
oportunidade de fazer parte de um 
ecossistema diversificado viabilizará 
a criação de um grupo próprio de 
atividades de Pesquisa e Desenvol-
vimento Tecnológico e possibilitará 
o crescimento dos negócios da nossa 
empresa no âmbito nacional e inter-
nacional”, analisa o empresário.

A diretora da Idee Amazônia, Mari-
luz Coelho, aponta as vantagens de 
estar sediada no PCT Guamá. “Como 
atuamos com comunicação susten-
tável, eventos técnico-científico e 
relacionamento de negócios, encon-
tramos no PCT Guamá uma ótima 
oportunidade. Isto porque o parque 
tecnológico nos oferece suporte para 
darmos os passos necessários para 

A Idée Amazônia, ligada ao setor da comunicação, é uma das empresas que já foram selecionadas para ocupar módulos do Espaço Inovação.

ampliar e aprimorar os nossos negó-
cios, tendo sempre a sustentabilidade 
como estratégia”, afirma a empresá-
ria.

Estrutura que 
potencializa 
negócios 
 Todas as empresas que se instalarem 
no prédio podem contar com o apoio 
do Guamá Business, unidade de ne-
gócios do PCT Guamá que oferece 
serviços como prospecção de opor-
tunidades tecnológicas; suporte à 
transferência de tecnologia; registro 
de marcas e patentes; captação de re-
cursos e interface com investidores e 
financiadores.

“Os serviços oferecidos pelo Guamá 
Business têm o objetivo de fortalecer 
o ecossistema do empreendedoris-
mo inovador na região, auxiliando 
as empresas para que elas se tornem 
cada vez mais competitivas. Empre-
sas não instaladas no parque tecno-
lógico também podem se associar ao 
Guamá Business e contar com facili-
dades como descontos nos serviços 
tecnológicos oferecidos pelos labora-
tórios de P&D instalados”, informa o 
diretor presidente da Fundação Gua-
má, Antônio Abelém.

O parque tecnológico oferece, tam-
bém, serviços que incentivam a cul-
tura exportadora por meio do Proje-
to Extensão Industrial Exportadora 
da Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos 
(PEIEX/Apex-Brasil). O núcleo do 
PEIEX em Belém é fruto de parceria 
entre a Apex-Brasil e o PCT Guamá, 
e deve atender cerca de 150 empresas 
nos próximos 24 meses.
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Secretário Alex Fiúza (1o  à dir.) e o presidente do PCT Guamá, Antonio Abelém (2o à dir.), acompanham o 
governador Simão Jatene durante visita aos laboratórios do Espaço Inovação.

O PEIEX abrange empresas não ins-
taladas no Parque e é voltado para 
quem possui perfil exportador. Aos 
participantes são oferecidos, de for-
ma gratuita, diagnósticos da capa-
cidade de exportação de cada com-
panhia que apontam soluções para 
problemas técnico-gerenciais. 
Além de promover a cultura expor-
tadora, o PEIEX tem o objetivo de 
incrementar a competitividade in-
ternacional das empresas brasileiras, 
qualificando e ampliando os merca-
dos para as indústrias iniciantes em 
Comércio Exterior. A participação 
no projeto é gratuita.

Sobre o Parque de 
Ciência e Tecnologia 
Guamá
Construído em Belém, em uma área 
de 73 ha cedida UFPA e pela UFRA, 
o PCT Guamá é o primeiro parque 
tecnológico a entrar em operação 

na Amazônia.  A construção e con-
solidação do espaço são de respon-
sabilidade do Governo do Pará, por 
meio da Sectet, e a gestão é feita pela 
Fundação Guamá. Além do Espaço 
Inovação, o parque tecnológico abri-
ga outros empreendimentos, como o 
Instituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe); Centro de Excelência em 
Eficiência Energética da Amazônia 
(Ceamazon) e Laboratório de Alta 
Tensão.

25Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica
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LABORATÓRIOS
Conheça mais sobre os laboratórios instalados no Espaço Inovação

Centro Agroalimentar de Compos-
tos Bioativos da Amazônia (CVACBA/
UFPA)

Oferece serviços que possibilitam o 
controle de qualidade em produtos de 
origem vegetal nas áreas de alimentos, 
farmacêutica, química, cosmetologia, 
e outras. Também desenvolve conheci-
mento tecnológico no setor de ingre-
dientes nutricionais e bioativos.

Coordenador: Hervé Rogez (UFPA).

Laboratório de Sensores e Sistemas 
Embarcados (Lasse/UFPA)

Referência nacional no desenvolvimen-
to de soluções tecnológicas que envol-
vem o projeto e construção de novos 
equipamentos eletrônicos para diversas 
áreas, destacando telecomunicações, 
construção civil, mineração, segurança, 
automação bancária, tecnologias as-
sistivas, monitoramento de animais e 
florestas. 

Coordenador: Aldebaro Klautau 
(UFPA).

Laboratório de Engenharia Biológica 
(UFPA)

Especializado na realização de serviços 
que demandam técnicas de engenharia 
genética, produção de proteínas recom-
binantes e outros insumos básicos para 
o setor biotecnológico. 

Coordenador: Artur Silva (UFPA).

Laboratório de Instrumentação para 
Produtos Agroindustriais (Agroind/
Embrapa)

Atua na caracterização de alimentos 
e identificação de agrotóxicos. Presta 
assessoria a empresas da área alimen-
tícia, capacitando-as e auxiliando-as no 
desenvolvimento de novos produtos e 
processos. Presta serviços, também, às 
cadeias produtivas do açaí e dendê. 

Coordenador: Marcos Henê Chaves 
(Embrapa)

Laboratório de Referência em Fitos-
sanidade e Manejo (Embrapa)

Capacitado para realizar diagnose de 
vírus, doenças bacterianas e fungos 
fitopatogênicos em plantas. Oferece 
serviços como clínica de doenças e in-
setos-pragas de culturas; realiza meto-
dologias de controle biológico, químico 
e cultural, dentre outros. 

Coordenador: Alessandra Boari (EM-
BRAPA).

Laboratório de Óleos Vegetais e Deri-
vados (UFPA)

Especialista no estudo de oleaginosas 
para a obtenção de produtos de uso 
corrente nas indústrias química e ali-
mentícia. É certificado junto à Agência 
Nacional de Petróleo. 

Coordenador: Geraldo Narciso (UFPA).
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EMPRESAS
Conheça as primeiras esmpresas e startups instaladas no Espaço Inovação

     
                    Inteceleri Soluções Ltda.
Área de atuação: Tecnologia da Informação, com foco em educação digital.

                        Idee Amazônia
Área de atuação: Comunicação Integrada, com foco na sustentabilidade. 

                           RVC Empreendimentos
Área de atuação: Desenvolvimento de produtos cosméticos e farmacêuticos. 

                        Mundo Digital Interativo
Área de atuação: Tecnologia da informação e comunicação.

                        Dom Cookie
Área de atuação: Empresa do ramo alimentício 

                           Kalola Beachwear
Área de atuação: Setor de moda praia

STARTUPS

Green Process
Área de atuação: Biomedicamentos

Oncolítica
Área de atuação: Desenvolvimento de métodos de baixo custo para o tratamen-
to do câncer

Security Car
Área de atuação: Segurança para automóveis

Saiba como se instalar no Espaço Inovação

Para se instalar no Espaço Inovação, startups e 
empresas de base tecnológica precisam apre-
sentar propostas ao edital de ocupação dispo-
nível no site: www.pctguama.org.br. O edital 
possui fluxo contínuo até a ocupação total do 
prédio. O ambiente oferece salas que variam 
de 72 a 150m² e possui, também, espaço de 
coworking com wi fi e infraestrutura inclusos.   

Investimento: 

- Pessoa jurídica: R$ 34,35 por m² (valor men-
sal, incluindo serviços do Guamá Business)
- Pessoa física: R$ 299,00 (valor mensal, inclui 
estação de trabalho para até 3 pessoas na área 
de coworking).

Informações:
E-mail: ascom@fundacaoguama.org.br ou 
pelo telefone (91)3321-8900
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1 - Suaçuboia (Corallus hortulanus), Marabá, Pará. FOTO 
Youszef Oliveira
2 - Aranha sendo predada. Jacareacanga, Pará. FOTO 
Gleomar Maschio
3 - Jabuti amarelo, Jabuti Tinga (Chelonoidis denticulata). 
Estação Ecológica da Terra do Meio, Pará. FOTO Milton José
4 - Macaco aranha da cara branca (Ateles marginatus). 
Estação Ecológica da Terra do Meio, Pará. FOTO Milton José
5 - Cromossomos de tilápia (Oreochromis niloticus). 
Belém, Pará. FOTO Karina Melo
6 - Ninho de passarinho. Estação Ecológica da Terra do 
Meio, Pará. FOTO Milton José
7 - Sapo folha vocalizando. Jacareacanga, Pará. FOTO 
Gleomar Maschio
8 - Maracanã Guaçu (Ara severus). Estação Ecológica da 
Terra do Meio, Pará. FOTO Daniely Félix-Silva
9 - Fases do ciclo celular em raiz de cebola. A. Prófase  B. 
Metáfase  C. Anáfase. Belém, Pará. FOTO Karina Melo.
10 - Pesquisador bebendo água da raiz da embaúba 
(Cecropia sp.). Estação Ecológica da Terra do Meio, Pará. 
FOTO Milton José
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Governo do
Estado investe em 
expansão da banda larga 
no Pará
Com o apoio de diversos parceiros, rede 
de fibra óptica do Navegapará está sendo 
ampliada para beneficiar milhões de 
pessoas em todo o estado
Por Nátia Ney e Ana Carolina Pimenta
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mplantar mais de 1500 km de 
fibra óptica no estado do Pará, 
até 2018, para expandir e for-

talecer o Programa Navegapará. A 
meta ambiciosa do Governo do Es-
tado de levar internet confiável e de 
baixo custo a diversos municípios de 
todas as regiões paraenses começa a 
se tornar realidade devido aos esfor-
ços da Secretaria de Estado de Ciên-
cia, Tecnologia e Educação Técnica e 
Tecnológica (Sectet) e da Empresa de 
Tecnologia da Informação e Comu-
nicação do Estado do Pará (Prodepa) 
em captar recursos e parceiros para 
viabilizar o projeto. 
 
Além de modernizar a gestão públi-
ca e oferecer uma melhor prestação 
de serviços aos cidadãos, a expansão 
do Navegapará, por meio da implan-
tação de infovias, permitirá aos mu-
nicípios maior economia de gastos, 
novas ferramentas on line para me-
lhoria dos programas de educação, 
segurança e de saúde pública, assim 
como oferecer uma base logística 
para geração e atração de negócios.

A Prodepa é a instituição respon-
sável pela gestão e manutenção da 
Rede, enquanto a Sectet participa da 
articulação com os integrantes e cap-
tação de novos parceiros. “Estamos 
concentrando esforços na expansão 
das infovias, o que requer um alto 
investimento. Por isso, a importância 
dos acordos de cooperação técnica e 
financeira que estão sendo firmados 
com várias instituições ao longo des-
ta gestão”, destaca do titular da Sectet, 
Alex Fiúza de Mello.

I
Estamos concentrando 
esforços na expansão 
das infovias, o que 
requer um alto 
investimento. Por isso, a 
importância dos acordos 
de cooperação técnica 
e financeira que estão 
sendo firmados com 
várias instituições ao 
longo desta gestão”.
Alex Fiúza de Mello, titular da 
Sectet.
(RNP) e Centrais Elétricas do Pará 
(Celpa) já aderiram ao projeto de 
ampliação da rede de dados do Nave-
gapará, com o objetivo de interligar 
instituições em rede própria de alta 
capacidade e reduzir gastos públicos 
com comunicação de dados. Além 
disso, a Sectet e a Prodepa vêm esta-
belecendo consórcios com empresas 
de transmissão de energia para poder 
levar banda larga do Navegapará para 
mais municípios.

Atualmente, há esgotamento da ca-
pacidade de transmissão de dados 
pelo modelo do Programa até aqui 
vigente, ancorado em ondas de rádio, 
de qualidade limitada. A expansão da 
rede de fibra ótica do Navegapará em 

todas as principais regiões do estado 
é, portanto, a condição essencial para 
que o programa possa ser ampliado e 
beneficiar milhões de pessoas. 

De acordo com o presidente da Pro-
depa, Theo Pires, as parcerias têm 
contribuído para que o Navegapará 
possa cumprir seu objetivo de gerar 
inclusão social por meio da inclusão 
digital. “A oportunidade de disponi-
bilizar acesso à rede estadual de da-
dos para novos municípios através 
de fibra óptica vai ao encontro da ne-
cessidade do Governo do Estado de 
ampliar a integração entre as regiões 
paraenses com o objetivo de reduzir 
desigualdades”, explica Theo Pires.

A oportunidade de 
disponibilizar acesso à 
rede estadual de dados 
para novos municípios 
através de fibra óptica 
vai ao encontro da 
necessidade do Governo 
do Estado de ampliar 
a integração entre as 
regiões paraenses com 
o objetivo de reduzir 
desigualdades”.
Theo Pires, presidente da 
Prodepa

Banco do Estado do Pará (Banpará), 
Tribunal de Justiça do Estado do Pará 
(TJPA), Rede Nacional de Pesquisa 
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Acordo entre o governo do Estado e a Celpa permitiu a implantação de cabo subaquático de 17km com estrutura de fibra óptica para interligar a Ilha de Marajó à 
rede pública de internet do Navegapará.
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O Governo do Estado inaugurou, em 
julho deste ano, a chegada do Nave-
gapará ao Marajó, via fibra óptica. O 
projeto resulta de um acordo envol-
vendo Prodepa, Sectet e Celpa para 
viabilizar a infraestrutura de trans-
missão de dados entre os municípios 
de Barcarena e Ponta de Pedras. A 
implantação da Infovia Marajó só foi 
possível pela instalação de um cabo 
subaquático ligando a rede do conti-
nente ao arquipélago. “Esta é primei-
ra vez que se utiliza a tecnologia de 
emissão submarina para interligação 
com o arquipélago. Isso nos dá a pos-
sibilidade de implantar e disponibi-
lizar serviços melhores à população 
marajoara e Ponta de Pedras será a 
porta de entrada deste serviço”, ava-
lia o diretor-presidente da Prodepa, 
Theo Pires.

O município de Ponta de Pedras é 
a porta de entrada da fibra ótica no 
Marajó, abrindo os caminhos para 
que a tecnologia chegue, em bre-
ve, também aos demais municípios. 
“Ponta de Pedras é apenas a porta de 
entrada de tudo isso, e passará a ter 

condições de se integrar de forma 
mais global ao mundo, atraindo no-
vos investimentos para gerar empre-
go e renda. Só através da produção, 
emprego e renda nós seremos capa-
zes de combater a pobreza e as desi-
gualdades”, ressalta o governador do 
estado, Simão Jatene.

O Navegapará já está disponível para 
a população em um ponto de acesso 
livre na praça da cidade e outro no 
terminal hidroviário, com internet 
gratuita via wi-fi. Dilson Gomes, 
morador do bairro Campinho, co-
memorou a novidade. “Nós éramos 
carentes de internet, o serviço aqui 
era bem difícil, mas agora temos si-
nal gratuito de qualidade e o nosso 
povo só tem a ganhar com isso, que 
vai nos ajudar muito”. 

Conectividade que vem transfor-
mando a rotina da comunidade. A 
melhora na qualidade da internet 
nos pontos que estão conectados já 
é comemorada. “A implantação de 
internet de qualidade fez toda a di-
ferença. É perceptível o aumento na 

velocidade e na qualidade da cone-
xão, que nos permite ter acesso mais 
rápido a documentos, por exemplo, o 
que é muito importante para agilizar 
o nosso trabalho”, declara o servidor 
público municipal, Carlos Evandro 
Torres.

Soure e Salvaterra já têm a internet 
do Navegapará por meio de rádio, 
mas a expectativa é que os cabos de 
fibra ótica possam alcançar todas as 
cidades marajoaras. São 24 pares de 
fibra com 10,7mm de diâmetro to-
tal, o que representa o transporte de 
dados em alta velocidade, proporcio-
nando o alcance de taxas de trans-
missão da ordem de 40 Gbps.

Inicialmente, a infraestrutura im-
plantada pela Prodepa vai atender a 
área governamental, levando melho-
rias ao serviço público municipal e 
facilitando o acesso das sedes à inter-
net de alta velocidade. Futuramente, 
espera-se atender também a iniciati-
va privada, fazendo com que os ser-
viços de telefonia sejam prestados de 
uma melhor forma, e que o acesso à 

Fibra óptica do Navegapará chega ao Marajó 
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Ponta de Pedras é ape-
nas a porta de entrada 
de tudo isso, e passará a 
ter condições de se inte-
grar de forma mais glo-
bal ao mundo, atraindo 
novos investimentos 
para gerar emprego e 
renda”. 
Simão Jatene, governador do 
estado.

Governador Simão Jatene participa da inauguração da Infovia Marajó realizada no final de junho deste ano.

internet tenha uma melhor velocida-
de disponível, com preço mais justo.

Em Ponta de Pedras já foram inter-
ligados e estão em pleno funciona-
mento mais de 30 pontos de presen-
ça, entre eles: Adepará, prefeitura, 
secretarias municipais de Cultura, 
Assistência Social (Conselho Tutelar) 

e Saúde, duas escolas estaduais e cin-
co municipais, Polícia Militar, Cras, 
estádio municipal e duas unidades 
de saúde. No total, serão interligados 
41 pontos, entre órgãos municipais e 
estaduais, como unidades da Seduc, 
Semed e Emater, melhorando a co-
nectividade e o trabalho de ordem 
pública no município.

Breves, Capitão Poço e Oeiras do 
Pará são os próximos municípios a 
receber o sinal do Navegapará, ainda 
no segundo semestre de 2016 as cida-
des serão interligadas à rede pública 
de internet.

Nos éramos carentes 
de internet, o serviço 
aqui era bem difícil, 
mas agora temos sinal 
gratuito de qualidade e 
o nosso povo só tem a 
ganhar com isso”.
Dilson Gomes, morador de 
Ponta de Pedras

A cidade de Ponta de Pedras é a porta de entrada  da fibra ótica do Navegapará no Marajó.
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Novas parcerias para 
novas fronteiras 
Boa parte das parcerias estão sendo 
estabelecidas sob a forma de con-
sórcio, na qual todas as instituições 
participantes dispõem, proporcional 
e reciprocamente, dos serviços de 
banda larga ao longo de todo o tra-
jeto da rede e dentro dos municípios 
contemplados. “Com o sistema de 
consórcio, o custo é bastante reduzi-
do para cada parte e os benefícios vão 
muito além dos investimentos indivi-
duais”, esclarece o secretário Alex Fi-
úza de Mello.
 
A parceria com o Banpará, iniciada 
em 2012, integra o projeto de amplia-
ção da rede sob a forma de consórcio. 
Se antes a internet era por um siste-
ma de satélite, mais lento e mais caro, 
agora, todas as agências do Banpará 
na capital e outras de diversos mu-
nicípios já contam com internet do 
Navegapará. Um novo convênio foi 
assinado em 2015 para a implanta-
ção de mais 450 km de infovia, abar-

cando os municípios de Abaetetuba, 
Barcarena, Vila do Conde, Santa 
Maria, Castanhal, Marabá, Eldorado 
dos Carajás, São Miguel do Guamá, 
Irituia, Mãe do Rio, Aurora do Pará, 
Ipixuna do Pará e Paragominas. 

Com a nova rede, as agências do 
Banpará situadas nos treze municí-
pios contemplados passarão a contar 
com internet de  10Gbps.  A Infovia 
“Santa Maria-Castanhal” já está em 
operação. As próximas serão “Mara-
bá – Eldorado do Carajás”, e “Vila do 
Conde – Abaetetuba”. “Isso represen-
ta um salto de qualidade e velocidade 
10.000 vezes maior. Apesar do inves-
timento elevado, esse projeto tem sua 
expectativa de retorno em torno de 
quatro anos”, ressalta o diretor presi-
dente do Banpará, Augusto Amorim 
Costa.  

O Judiciário é outra esfera de poder 
contemplada com os benefícios da 
expansão do Programa Navegapará. 
Frutos do acordo assinado em 2014 
entre Sectet, Prodepa e TJPA, a info-
via “Castanhal-Santa Izabel” já está 
em operação e a Infovia “Ananindeua 

– Benevides” está sendo implantada.  
A ligação ao anel de fibra óptica do 
Navegapará possibilita ao Tribunal 
uma comunicação mais segura entre 
as comarcas abrangidas, além da pos-
sibilidade de realização de audiências 
judiciais online.

Ainda em 2015, a Sectet e a Prodepa 
assinaram dois importantes termos 
de cooperação técnica com as em-
presas Linhas de Xingu Transmisso-
ra de Energia S/A (LTXE) e Linhas 
de Macapá Transmissora de Energia 
S/A (LMTE) os quais permitirão ao 
Governo do Estado usufruir da in-
fraestrutura de telecomunicações já 
instalada para poder interligar, por 
meio de fibras ópticas, escolas, hospi-
tais e outras instituições públicas em 
mais doze municípios paraenses: Tu-
curuí, Pacajá, Anapu, Vitória do Xin-
gu, Porto de Moz, Oriximiná, Óbi-
dos, Curuá, Alenquer, Monte Alegre, 
Prainha e Almerim. A previsão é de 
que o projeto de interligação dos mu-
nicípios, por meio da construção de 
novas infovias do Navegapará, esteja 
concluído até final de 2017.

Sectet, Prodepa e empresas de transmissão de energia assinam termo de cooperação que viabilizará a criação de doze novas cidades digitais do Navegapará.
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 A parceria com o Governo Federal se 
dá por meio da parceria com a Rede 
Nacional de Pesquisas. Em fevereiro 
de 2014, a Prodepa e a RNP, com in-
terveniência da Sectet, renovaram o 
Convênio de Cooperação assinado 
em 2010, com vistas a implantar as 
redes ópticas metropolitanas de Alta-
mira, Marabá, Santarém e Castanhal. 
Novo acordo assinado em 2015 pre-
vê também a implantação da Infovia 
Santa Maria-Bragança e Rede Metro-
politana em Tucuruí, Capanema e 
Bragança. 

Com relação à Região do Xingu, o 
Governo Estadual firmou parceria 
com o Governo Federal para im-
plantar infraestrutura de telecomu-
nicações compartilhada, visando à 
ampliação e melhoria da oferta de 
internet Banda Larga para nove mu-
nicípios da região. O projeto, deno-
minado “Xingu Conectado”, está or-
çado em mais de R$9 milhões e prevê 
a implantação de cerca de 273 km de 
fibra óptica, conectando dos municí-
pios de: Altamira,Placas, Brasil Novo, 
Medicilândia, Vitória do Xingu, Uru-
ará, Pacajá, Anapú e Senador José 
Porfírio

Infovias do Navegapará  serão expan-
didas e chegarão por linhas de trans-
missão a diversos municípios do Pará.

Fo
to

 M
ar

ce
llo

 Ca
sa

l J
r. A

gê
nc

ia 
Br

as
il

36



37Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica

No Pará, cresce o acesso à internet por 

uso exclusivo de celulares e tablets 

 O investimento na expansão da Banda Larga em todo o estado está ba-

seado na necessidade de adequar o Navegapará à atual realidade das Tecnologias 

da Informação e Comunicação (TIC), que evoluíram bastante nos últimos anos, 

fazendo com que o acesso à internet através de celulares e tablets tenha superado 

o realizado por computadores domiciliares. Por isso, a expansão da rede de fibra 

óptica do Navegapará viabiliza a criação de novas cidades digitais, ofertando à 

população acesso gratuito à internet de banda larga em locais públicos de grande 

circulação (hot zones) e em Pontos de Acesso Comunitário. 

 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) referentes 

a 2014, divulgados em 2016 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), revelam que os smartphones ultrapassaram os computadores e se tor-

naram os aparelhos preferidos do brasileiro para se conectar à internet. Segundo 

a pesquisa o acesso à internet pelo computador em 2013 era de 88% e em 2014 

diminuiu para 76%. Já o acesso pelo celular passou de 53% em 2013 para 80% em 

2014.

 No Pará, os números acompanham o crescimento da média nacional, de-

mandando novos investimentos em infraestrutura de rede. “O acesso crescente à 

internet através de dispositivos móveis e os impactos disso na sociedade paraense 

revelam a urgência de adotarmos medidas que priorizem a expansão das infovias 

e garantam uma melhor qualidade da internet e contribuam para sua democrati-

zação em todas as regiões”,  analisa o secretário Alex Fiúza de Mello.

37Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica
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Pesquisas estudam soluções 
para problemas na cadeia 
produtiva do açaí 

REPORTAGEM
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Financiada por editais lançados pela Sectet 
e Fapespa, Rede de Pesquisa já apresenta 
seus primeiros resultados
Por Ana Carolina Pimenta

radicionalmente consumido 
na Região Norte, o açaí alcan-
çou novos mercados e caiu no 

gosto do consumidor nacional e in-
ternacional. A conseqüência disso é 
que hoje ele desponta como um im-
portante produto para a economia 
paraense, com uma produção que 
chega a 795 mil toneladas por ano. 
Somente em 2015, o volume de ven-
das gerado pelo comércio da polpa, 
mix e açaí em pó alcançou o valor de 
quase R$ 400 milhões. Em virtude da 
expansão comercial do açaí e de sua 
importância na geração de emprego 
e renda no Pará, o governo estadual 
vem ampliando o investimento no 
setor.

Na área da Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D), a Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Educação Técnica 
e Tecnológica (Sectet) e a Fundação 
Amazônia de Amparo a Estudos e 
Pesquisas do Pará (Fapespa) investi-
ram R$2 milhões e 250 mil no lan-
çamento, em 2013, dos editais do 
“Programa Redes de Pesquisa para 
o Desenvolvimento Sustentável”. Por 
meio do edital para seleção de “Redes 
de Pesquisa em Fruticultura Tropical: 
Melhoramento da Cadeia do Açaí”, 
Sectet e Fapespa promoveram a for-
mação de redes de cooperação cientí-
fica voltadas a desenvolver pesquisas 
destinadas a apresentar soluções para 
antigos gargalos e para aumentar a 
produtividade do setor. 

A Rede composta pela Universidade 
Federal Rural da Amazônia (Ufra) e 
pela Embrapa Amazônia Oriental foi 
uma das selecionadas para receber 
aportes financeiros. Por meio do pro-
jeto “Controle do pulgão Cerataphis 
brasiliensis (Hemiptera: Aphididae) e 
bioprospecção do T.cruzi em açaizais 

T

O pulgão preto é uma praga que provoca o atraso no desenvolvimento das mudas do açaizeiro.
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do Estado do Pará”, a Rede já começa 
a apresentar seus primeiros resulta-
dos. 

Na etapa do projeto que trata do con-
trole do pulgão preto do açaí, a in-
tenção dos pesquisadores foi avaliar 
a eficiência do fungo “Thricoderma” 
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Os testes realizados atestaram também eficiência do Trichoderma no controle do pulgão (foto) e de outras 
pragas como a lagarta do maracujá, o besouro  e a lagarta da couve.

e glucanase, consegue controlar com 
bastante eficiência o pulgão. Outros 
testes realizados atestaram também 
eficiência do Trichoderma no contro-
le de outras pragas como a lagarta do 
maracujá (Dione juno Juno), o besou-
ro (Tenebrio molitor) e a lagarta da 
couve (Ascia monuste orseis).

Os benefícios ambientais são grandes, 
já que os defensivos naturais, diferen-
temente de inseticidas químicos, não 
agridem a natureza e são inofensivos 
aos produtores e consumidores. A 
coordenadora explica que o desafio, a 
partir de agora, é pensar numa forma 
de se produzir o inseticida biológico 
em grande escala para poder torná-
-lo uma ferramenta viável aos produ-
tores de açaí. “Estamos em busca de 
apoio para podermos avançar nos es-
tudos e viabilizar o desenvolvimento 
de um produto derivado do Tricho-
derma para que seu uso torne-se uma 
realidade nos açaizais paraenses”, 
destaca a pesquisadora.

Estamos em busca de 
apoio para podermos 
avançar nos estudos e 
viabilizar o desenvolvi-
mento de um produto 
derivado do Trichoderma 
para que seu uso torne-
-se uma realidade nos 
açaizais paraenses” 
Telma Batista, coordenadora 
do projeto.
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para combater o pulgão preto. Esse 
inseto provoca o atraso no desenvol-
vimento das mudas do açaizeiro, tor-
nando-as raquíticas e com as folhas 
amareladas por causa da seiva que 
tanto as ninfas como os adultos su-
gam para se alimentar. A conseqüên-
cia é uma queda na produtividade da 
planta. 

Em viveiros, o controle do pulgão é 
feito separando as mudas atacadas 
das sadias. Em seguida, os insetos são 
retirados manualmente com auxílio 
de um pano umedecido em água. A 
coordenadora do projeto, a pesqui-
sadora da Ufra Telma Batista, expli-
ca que o grande problema é que, no 
campo, não existe ainda um método 
eficiente de controle dessa praga. O 
fato é que não existe nenhum produ-
to registrado no Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e do Abastecimento 
do Brasil que possa ser utilizado para 
o controle de pragas dessa cultura.

Foi pensando numa forma sustentá-

vel de solucionar esse problema que 
a pesquisadora deu início aos seus 
trabalhos. Ela já sabia que o fungo 
“Trichoderma” tinha propriedades 
fungicidas, pois é tradicionalmen-
te utilizado no Brasil como eficiente 
controlador de fungos causadores de 
doenças em espécies vegetais. Contu-
do, era a primeira vez que alguém iria 
avaliar sua eficácia no controle de um 
inseto-praga. 

O trabalho pioneiro foi conduzido 
no Laboratório de Proteção de Plan-
tas da Ufra, coordenado pelas profes-
soras Telma Batista e Gisele Barata. 
O fungo foi produzido em grandes 
quantidades utilizando o arroz par-
boilizado como meio de cultura só-
lido. A partir daí, foi feito uma sus-
pensão do fungo, que foi aplicada 
sobre o pulgão, ocasionando 100% 
de mortalidade. Após uma série de 
experimentos controlados envolven-
do uma grande amostragem, con-
cluiu-se que o fungo, por meio das 
enzimas isoladas quitinase, protease 
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Doença de Chagas - “Bioprospecção do T. Cruzi em açaizais 
no Estado do Pará” é outro projeto desenvolvido pela Rede 
Ufra/Embrapa. O estudo está em andamento e tem como fina-
lidade saber se o barbeiro (triatomíneo) transmissor da Doen-
ça de Chagas habita as plantas do açaí ou se ele está presente 
somente nos paneiros ou rasas (cestos típicos que transportam 
o açaí) e nas máquinas que processam a polpa. A intenção é 
ajudar a identificar os focos de infestação do barbeiro e auxiliar 
no controle da proliferação do inseto. 

A metodologia do Projeto consiste em colocar periodicamente 
armadilhas em açaizeiros de modo a verificar se eles servem de 
abrigo para os barbeiros transmissores da doença de chagas. O 
desafio é coletá-los vivos, para que possam ser enviados ao Ins-
tituto Evandro Chagas para serem examinados sobre a possível 
infecção pelo T. cruzi. 

Pesquisa pretende identificar focos de infestação do barbeiro vetor da Doença 
de Chagas para auxiliar no controle da proliferação do inseto.

O estudo aponta para um potencial caminho para a redução 
do risco de contato homem-vetor. A coordenadora Telma Ba-
tista explica que a pesquisa é desenvolvida com o objetivo de 
identificar novos caminhos de prevenção da doença. Caso seja 
constatada a presença do barbeiro nas palmeiras do açaizeiro, 
abrem-se novas possibilidades de redução das taxas de infesta-
ção por meio de intervenções de manejo ambiental. O simples 
procedimento de retirada e limpeza do material vegetal como 
folhas caídas sobre o estipe, cachos secos, poderia ajudar no 
combate ao transmissor da doença.

De acordo com o titular da Sectet, Alex Fiúza de Mello, a im-
portância econômica e cultural do açaí e os dados preocupan-
tes em relação à sua associação com a doença de Chagas jus-
tificam os investimentos em pesquisas na área. “Pretendemos 
continuar investindo em pesquisas que apontem para a resolu-
ção de problemas que prejudicam o desenvolvimento socioe-
conômico, cultural e ambiental de nosso estado”.

Pretendemos continuar 
investindo em pesquisas 
que apontem para a 
resolução de problemas que 
prejudicam o desenvolvimento 
socioeconômico, cultural e 
ambiental de nosso estado”.  
Alex Fiúza, titular da Sectet.

Os números da doença de
Chagas no Pará
 O mal de Chagas é uma doença infecciosa causada pelo 
protozoário Trypanosoma cruzi, que pode ser adquirida 
por meio do contato com as fezes do barbeiro, seja pela 
pele, seja via oral. No caso do açaí, a doença pode ser 
transmitida quando o inseto é, por engano, moído junto 
com o fruto.

No Pará, é crescente o número de casos da doença. Da-
dos da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará 
(Sespa) revelam que, em 2015,  o número de casos no 
estado aumentou 77% em relação ao ano anterior. Fo-
ram registrados 235 casos, em 2015, e 133 ocorrências, 
em 2014. A maior parte das contaminações pode estar 
associada ao consumo de açaí sem higienização.

No caso do açaí, a Doença de Chagas pode ser transmitida quando o inseto é, por engano, 
moído junto com o fruto.
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REPORTAGEM

Projeto levará
telefonia e internet a
comunidades vulneráveis 
da  Amazônia
Tecnologia Social financiada pela 
Sectet terá projetos pilotos em
Irituia e na Flona de Caxiuanã
Por Igor de Souza
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maginar a vida no século XXI 
sem internet e sem telefonia 
móvel é, sem dúvida, uma tarefa 

difícil, já que tais meios de comuni-
cação se tornaram símbolos da nossa 
sociedade devido às facilidades trazi-
das por eles ao cotidiano. Mas, ainda 
há aquelas populações que vivem à 
margem do desenvolvimento tecno-
lógico atual, principalmente aquelas 
distantes dos centros urbanos, como 
as colônias agrícolas, as de pescado-
res e as comunidades quilombolas, 
as quais não possuem serviços de 
telecomunicações por operadoras 
comerciais.

Para tentar incluir digitalmente e 
socialmente essas populações e de-
mocratizar o acesso às Tecnologias 
da Informação e Comunicação, a 
Faculdade de Engenharia da Com-
putação da UFPA, por meio do seu 
Laboratório de Processamento Digi-
tal de Sinais (LAPS), desenvolveu o 
projeto Telefonia Celular Comuni-
tária (Celcom), o qual recebeu apoio 
da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Educação Técnica e Tecnológica 
(Sectet) para a implantação de dois 
testes pilotos do projeto em comuni-
dades isoladas e carentes no Estado.

I
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A ideia principal do Celcom é for-
necer serviços básicos de telefonia 
móvel, como conversação e envio de 
SMS, do tipo GSM (Global System 
for Mobile Communication), e aces-
so à Internet por meio da tecnologia 
GPRS (General Packet Radio Servi-
ce), caracterizada por ser um serviço 
de transferência de dados com taxas 
médias de 40 kbps (equivalente a 
uma conexão discada), tudo de for-
ma totalmente gratuita. 

Embora a tecnologia móvel atual 
esteja na sua quarta geração (4G), 
a tecnologia 2G, da qual faz parte 
o tipo GSM, ainda é bastante usada 
como cobertura complementar das 
redes atuais. Além disso, suas especi-
ficações de programação estão livre-
mente disponíveis para que desen-
volvedores possam estudá-las com 
o objetivo de criar equipamentos de 
tecnologia aberta mais baratos.  

“Como o foco da iniciativa são comu-
nidades rurais em vulnerabilidade, 
aparelhos 2G, que nas grandes cida-
des já foram ou estão sendo descar-
tados e substituídos por smartpho-
nes, podem ser reciclados para uso 
no projeto. Com o GSM, os serviços 
disponíveis são de voz e mensagens 

curtas, porém com o GPRS já é pos-
sível trafegar dados na rede com uma 
velocidade que dá a possibilidade ao 
uso de aplicativos mais modernos, 
como o WhatsApp, por exemplo”, 
acrescenta o pesquisador e coorde-
nador do projeto, Aldebaro Klautau 
Junior. 

Um das metas do Celcom é dar au-
tonomia para a própria comunidade 
escolher qual vai ser sua política de 
distribuição de “créditos” ou “minu-
tos de uso” para os moradores. Ou-
tras ações que envolvem o projeto di-
zem respeito ao uso de aplicativos de 
E-health (E-Saúde), os quais podem 
colaborar para pesquisas médicas 
dentro da comunidade, e ao treina-
mento da comunidade para manu-
tenção básica do sistema, envolvendo 
alunos de escolas de ensino médio.

Testes pilotos
iniciarão no 
2º semestre de 2016
Como iniciativa piloto, serão con-
templadas pelo Celcom, nesse pri-
meiro momento, uma comunidade 

rural do município de Irituia e outra 
na área de abrangência da Floresta 
Nacional de Caxiuanã. A cidade de 
Irituia, situada no nordeste paraen-
se, possui 79% de sua população na 
zona rural, o que viabiliza um cená-
rio ideal para a implantação do pro-
jeto. A comunidade escolhida para o 
teste piloto foi a de Itabocal, uma das 
maiores do município, com cerca de 
500 habitantes. 

A área não possui cobertura de ne-
nhuma operadora comercial e, mes-
mo nas comunidades próximas, há 
carência por telefones públicos. Dos 
dez testados pela equipe de pesqui-
sadores do Celcom na cidade, sete 
não funcionam, um exemplo que 
demonstra a necessidade de atuali-
zar o modelo de universalização das 
telecomunicações no país, com o ob-
jetivo de disponibilizar uma rede de 
acesso mais eficaz e sustentável, tanto 
para usuários como para indústrias e 
governo.

Em Irituia, o projeto conta com a 
parceria da Empresa de Tecnologia 
da Informação e Comunicação do 
Estado do Pará (Prodepa) para dis-
ponibilizar a infraestrutura de trans-
missão de dados e permitir que as 
ligações originadas ou recebidas na 
comunidade possam alcançar a rede 
pública de telefonia fixa.

No mapa, os círculos amarelos 
indicam as comunidades indígenas 
localizadas no Pará e os triângulos 
vermelhos indicam sinais de tele-
fonia móvel, de alcance bastante 
limitado  

Elaboração: Lasse
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Já em Caxiuanã, o piloto terá apoio 
do Museu Paraense Emílio Goeldi 
(MPEG), que possui uma estação 
científica na localidade e detectou ca-
rência de tecnologia celular e de in-
ternet nas comunidades ribeirinhas 
próximas à estação. Além do MPEG, 
o Grupo de Estudos de Alternativas 
Energéticas da UFPA auxiliará no 
projeto disponibilizando sistema de 
energia solar, tendo em vista que a 
comunidade de Caxiuanã não possui 
acesso à energia elétrica da rede de 
distribuição convencional. 

Os testes pilotos do Celcom utili-
zarão rádio frequência como qual-
quer outro celular, por isso a UFPA 
solicitou uma licença experimental 
para a Agência Nacional de Teleco-
municações (Anatel), chamada Li-
cença Especial para Fins Científicos 
e Experimentais (SEFCE), que possui 
validade de dois anos, passível de ser 
prorrogada por igual período. A ex-
pectativa é a de que, após o período 
experimental, as comunidades ab-
sorvam a gestão e a manutenção da 
rede, tornando-a tecnicamente e eco-
nomicamente sustentável.

O Projeto Celcom pretende criar uma rede comunitária de grande uso para seus moradores, dando bases para que eles façam a gestão de uso dos créditos e 
a manutenção básica do sistema. 

“O investimento no Celcom é mais 
um esforço da Sectet em buscar de-
mocratizar o acesso à internet no 
Estado. Junto à Prodepa, estamos in-
vestindo na expansão da banda larga 
em diversos municípios, por meio 
do Navegapará. O convênio com a 
UFPA vem para contemplar áreas 
mais afastadas das sedes, que não são 
contempladas pelo Programa, nem 
pelas operadoras convencionais”, res-
salta o titular da Sectet, Alex Fiúza de 
Mello. 

Iniciativa foi 
premiada pela 
Capes
O Celcom já apresenta importantes 
resultados e tem recebido reconhe-
cimento nacional por isso. Uma das 
pesquisas realizadas no âmbito do 
projeto é o estudo “Projeto de tele-
fonia celular GSM Baseada em Open 
Source e Open Hardware para comu-
nidades rurais isoladas e carentes na 

Região Amazônica: Estudo de Caso 
em Itabocal - Irituia”, contemplado 
em julho deste ano com o Prêmio 
Vale-Capes de Ciência e Sustentabi-
lidade de melhor dissertação na ca-
tegoria Tecnologias Socioambiental, 
com ênfase no combate à pobreza. 

De autoria do engenheiro Jeferson 
Breno Negrão Leite, e sob orienta-
ção do coordenador do Celcom, a 
dissertação foi defendida em 2014, 
por meio do Programa de Pós-Gra-
duação em Engenharia Elétrica da 
UFPA, e trabalho se destaca por tes-
tar a viabilidade do sistema utilizado 
no projeto. “É fato que as redes co-
munitárias terão papel de destaque 
na inclusão digital durante os pró-
ximos anos. Entendo que o prêmio 
é um dentre vários fatos indicando 
que a UFPA e parceiros estão não só 
posicionados para liderar pesquisas 
na área, mas, também, fomentar em-
presas paraenses de base tecnológica 
que proverão soluções de impacto à 
comunidade rural amazônica”, desta-
ca Jeferson Leite. 
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Cooperativa 
apoiada pela Susipe 
transforma detentas 
em empreendedoras
No Centro de Recuperação Feminino do Pará, 
mulheres geram renda e elevam autoestima com a 
criação de uma cooperativa
Por Laís Menezes

oi na busca por uma efetiva reinserção social e com muita força de vontade que 
surgiu a primeira cooperativa do Brasil formada exclusivamente por mulheres presas. 
Idealizada por Carmen Botelho, diretora do Centro de Recuperação Feminino (CRF), 

em Ananindeua, Região Metropolitana de Belém. O projeto foi abraçado pelas internas que 
hoje integram a Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora (Coostafe), a 
ideia simples se transformou em um verdadeiro caso de sucesso.
 
Tudo começou em 2013, quando Carmen Botelho, assumiu, pela primeira vez, a direção de 
um presídio exclusivamente feminino depois de passar pela experiência em outras unidades 
prisionais masculinas. Ao chegar ao CRF, Carmen percebeu que as detentas estavam ociosas e 
que isso as deixavam muito agressivas. 

Foi então quando percebeu que precisava fazer a diferença na vida dessas mulheres. Para isso, 
realizou uma pesquisa para conhecer melhor os interesses das detentas e suas habilidades. Um 
grupo de mulheres se destacou por saber costurar, fazer crochê e pelúcias. Logo, surgiu um 
convite para que aquelas presas realizassem um minicurso para outras internas interessadas 
em ter uma ocupação. Tudo deu tão certo que ao final do curso elas haviam produzido dezenas 
de produtos artesanais.

Sem saber o que fazer com toda a produção, a diretora do CRF organizou um grande bazar que 
resultou na venda de todos os artigos e retorno financeiro para as próprias detentas. Animadas 
com a conquista decidiram ir mais longe. O objetivo era fazer daquele aprendizado uma porta 
para vida nova. O lucro virou investimento em novos materiais, um galpão cedido dentro do 
presídio se tornou local de trabalho, mas a batalha estava apenas começando. Descobriram 
que, por questões jurídicas, não poderiam vender os produtos através da Superintendência 
do Sistema Penitenciário do Estado (Susipe) e foi neste momento surgiu a ideia de criar uma 
cooperativa.
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Foi uma grande 
oportunidade fazer 
funcionar uma 
cooperativa e um prazer 
maior ainda poder 
ajudar diretamente no 
resgate social dessas 
mulheres. Tenho certeza 
que inseri-las no 
mercado de trabalho, 
além de melhorar a 
autoestima, também 
cria a possibilidade de 
um futuro melhor”. 
Manuel Teixeira, assessor em 
cooperativismo. 

Por meio do Serviço Nacional de 
Aprendizagem do Cooperativismo 
do Estado do Pará (Sescoop/PA) cin-
quenta mulheres da unidade prisional 
realizaram um curso de capacitação e 
iniciaram o processo de construção 
da cooperativa em janeiro de 2014. 
Após três meses, a cooperativa foi le-
galizada e classificada como de ramo 
especial, ou seja, um negócio no qual 
precisam de um tutor.
 
Manuel Teixeira, assessor em coo-
perativismo, que fez parte de todo o 
processo de legalização e habilitação 
para a formação da Coostafe, expli-
ca que a importância da cooperativa 
para as presas vai além da geração de 
emprego e renda. “Foi uma grande 
oportunidade fazer funcionar uma 
cooperativa e um prazer maior ain-
da poder ajudar diretamente no res-
gate social dessas mulheres. Tenho 
certeza que inseri-las no mercado de 
trabalho, além de melhorar a autoes-
tima, também cria a possibilidade de 
um futuro melhor” conta.
 
Assim que teve início, o projeto ga-
nhou o apoio da Prefeitura Munici-
pal de Belém, que cedeu um espaço 
na Praça da República onde as de-
tentas, desde então, comercializam 

os artigos confeccionados, aos do-
mingos pela manhã. “Toda semana 
as internas são escoltadas por agentes 
prisionais até a praça, fazem a venda 
e depois retornam para a casa penal. 
Inclusive as que cumprem regime 
fechado, tudo permitido pela Justi-
ça, desde que elas apresentem bom 
comportamento e sejam assíduas no 
trabalho”, conta Carmen.
 
Depois da Prefeitura de Belém, veio a 
adesão da Prefeitura de Ananindeua 
e, em seguida, da Prefeitura de Ma-
rituba, que disponibilizaram espaços 
na Praça da Bíblia e na Praça Matriz, 
respectivamente. Nesses locais os 
produtos são vendidos aos sábados 
e domingos à noite, quando o movi-
mento de visitantes é maior. A inicia-
tiva ganhou proporções tão grandes, 
que as mulheres da Coostafe passa-
ram a ser convidadas para participar 
de feiras, exposições e convenções de 
artesanato. 

Empenhadas em aprender um novo ofício, as internas do Centro de Recuperação se dedicam a cada curso oferecido.
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Natural do Marajó, Diane Ramos 
Reis, de 40 anos, chegou ao Centro 
de Recuperação Feminino no final 
do ano de 2013, por envolvimento 
com o tráfico de drogas, assim como 
80% das mulheres custodiadas pelo 
CRF. Com pouco estudo e sem quali-
ficação profissional, Diane procurou 
dentro da unidade prisional uma for-
ma de mudar essa perspectiva. Sua 
afinidade com a costura a levou até 
a Cooperativa. “Quando entrei, sa-
bia costurar poucas coisas, mas agora 
fiz diversos cursos, costuro melhor 
e aprendi outros trabalhos manuais, 
como o fuxico e o crochê”, comemora 
Diane.

Quando passou para o regime semia-
berto, foi uma das cooperadas eleitas 
para fazer as vendas na Praça da Re-
pública. Com sorriso solto e bom hu-
mor ela contou como conquistava a 
freguesia. “Quando a cliente chegava 
a primeira coisa que fazia era cum-
primentar, depois mostrava as varie-
dades dos produtos, fazia demonstra-
ção e tudo que fosse necessário para 

cativar a compradora”, revela Diane.

Jucicléia Nascimento costuma sem-
pre frequentar a Praça da República 
com a filha para passear e fazer com-
pras. Ela ficou encantada com os pro-
dutos confeccionados pelas detentas. 
“Achei tudo lindo. Uma criatividade 
imensa. Adorei principalmente os 
pesos de porta e os tapetes para o 
banheiro. Muito bom saber que essas 
mulheres podem ter uma nova chan-
ce na vida através do trabalho. Pre-
tendo voltar outras vezes para fazer 
compras”, afirmou a cliente.Adorei principalmente 

os pesos de porta e os 
tapetes para o banheiro. 
Muito bom saber que 
essas mulheres podem 
ter uma nova chance 
na vida através do 
trabalho. Pretendo 
voltar outras vezes para 
fazer compras. 
Jucicléia Nascimento, cliente 
da cooperativa A Coostafe produz luminárias, puffs, bolsas de crochê, biquínis, tapetes, bonecas de pelúcia e de pano, car-

teiras, garrafas  decorativas, peso para porta e outros.

Quando passou para o regime semiaberto, Diane Ramos Reis foi uma das cooperadas eleitas para fazer as 
vendas na Praça da República.
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Realização pessoal e profissional
Empenhadas em aprender um novo ofício, as internas do Centro de 
Recuperação se dedicam a cada curso oferecido. Artesãs e designers 
voluntários ensinam a técnica e desenvolvem o olhar artístico das de-
tentas. As aulas e workshops são constantes para mantê-las atualiza-
das. Atualmente com a participação de 15 mulheres na cooperativa, as 
presas trabalham cerca de oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, 
revezando-se aos finais de semana para expor nas praças da Região Me-
tropolitana de Belém.
 
A cooperativa é formada por uma equipe completa composta por pre-
sidente, contadora, controle de qualidade, entre outros cargos, todos 
ocupados pelas próprias detentas. O grupo produz luminárias, puffs 
feitos com pneus, bolsas de crochê, biquínis, tapetes, bonecas de pelú-
cia e de pano, carteiras, garrafas revertidas decorativas, peso para porta, 
ponteiras para lápis e uma infinidade de produtos artesanais. Além de 
venderem os artigos em praças, as internas também já recebem enco-
mendas, em grande quantidade, para lojas de shoppings locais.
 
Devido a grande rotatividade de mulheres que passam pela cooperativa, 
já que elas deixam o posto quando ganham a liberdade, constantemente 
são abertas novas vagas de trabalho oportunizando detentas recém che-
gadas ao centro de recuperação. Para serem incluídas ao projeto, as in-
ternas precisam estar apenas com a documentação em dia e ter afinida-
de com o trabalho. Agora a iniciativa também tomará novos caminhos. 
“Nós faremos uma ampliação da cooperativa, abriremos novas opções. 
A ideia é criar um salão de beleza e uma padaria de cooperadas, para 
que consigamos atingir um numero maior de internas trabalhando em 
algo que lhes traga prazer”, conta Carmen Botelho.
 
O emprego não traz apenas satisfação pessoal e resgate social da presa, 
mas também gera renda. Com esse dinheiro as internas podem ajudar 
as suas famílias ou até guardar para quando conquistarem a liberda-
de. O ganho depende do próprio esforço, já que o lucro, antes dividido 
igualmente entre as detentas, é, hoje, organizado e distribuído por pro-
dução.
 
Todas as atividades de criação e fabricação ocorrem dentro do Cen-
tro de Recuperação Feminino. Mesmo com algumas ajudas, o apoio 
ao projeto ainda é pouco e o galpão que é usado como atelier já está 
pequeno para suportar a demanda da Coostafe.  “Temos a pretensão de 
criar um espaço mais adequado para o funcionamento da cooperativa. 
Já tenho, inclusive, um projeto estrutural da nova área de trabalho, mas 
ainda precisamos de mais parceiros para concretizar esse objetivo”, ex-
plica Carmen.
 
Em 2015, a cooperativa recebeu, por meio Susipe, a doação de 17 má-
quinas de costura modelo industrial do Fundo de Assistência Social 
da Polícia Militar do Pará (FASPM). O auxílio chegou em boa hora, já 
que a expectativa da direção do presídio é também criar um espaço de 
trabalho fora da casa penal para atender presas egressas. 

Temos a pretensão de criar um 
espaço mais adequado para o 
funcionamento da cooperativa. 
Já tenho inclusive um projeto 
estrutural da nova área de 
trabalho, mas ainda precisamos 
de mais parceiros para concretizar 
esse objetivo. 
Carmen Botelho, idealizadora do projeto

Além da renda, o emprego traz, também, satisfação pessoal e resgate 
social das detentas.

A qualidade dos trabalhos produzidos tem refletido no aumento das 
vendas e encomendas.
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Iniciativa foi 
destaque em
premiação
No início de 2014, quando a Coosta-
fe ainda dava os primeiros passos, o 
projeto foi inscrito, através da Susipe, 
para concorrer ao Prêmio Innovare. 
O resultado foi uma menção honrosa 
e a classificação entre os três primei-
ros colocados, em uma disputa com 
outras 111 iniciativas inscritas na ca-
tegoria mais concorrida.
 
Concedida pelo Instituto Innovare 
e parceiros, a premiação é uma das 

mais respeitadas da Justiça brasileira. 
O prêmio tem o intuito de divulgar 
iniciativas inovadoras na área da jus-
tiça de todo o país. Representando o 
estado do Pará, a Cooperativa Social 
de Trabalho Arte Feminina foi des-
taque da edição que teve como tema 
“Sistema Penitenciário Justo e Eficaz”.
 
O presidente do Conselho Superior 
do Instituto Innovare, Ayres Brito, 
elogiou o projeto. “A ideia da coo-
perativa é ousada e criativa, e o Pará 
está de parabéns pela iniciativa, que 
deve ser expandida para outros lu-
gares”, afirmou. Já o defensor públi-
co do Maranhão Gabriel Soares, um 
dos vencedores do prêmio Innovare 
de 2014 garantiu que levará a ideia da 

A ideia da cooperativa é 
ousada e criativa, e o Pará 
está de parabéns pela 
iniciativa, que deve ser 
expandida para outros 
lugares.
Ayres Brito, presidente do Conselho 
Superior do Instituto Innovare

A Coostafe recebeu menção honrosa no Prêmio Innovare e foi classificada entre os três melhores projetos, em uma disputa com outras 111 iniciativas de todo o Brasil.

cooperativa para seu estado. “É um 
belo trabalho que deve servir de mo-
delo para todo o país”, reforçou.
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Para chegar aos finalistas e poste-
riormente aos vencedores os projetos 
passaram por avaliações criteriosas. 
Por cerca de três meses, as iniciativas 
indicadas ao prêmio receberam visi-
tas técnicas de 17 consultores do Ins-
tituto Innovare, que avaliaram pesso-
almente a aplicação e a eficácia das 
práticas inscritas, seu alcance e poder 
de replicabilidade para outras regi-
ões. O relatório gerado pelas visitas 
foi entregue a uma comissão julgado-
ra – formada por 30 personalidades 
do meio jurídico e empresarial, para 
avaliação final.
 

A emoção de ficar entre os três fi-
nalistas ao prêmio foi, para Carmen 
Botelho, a melhor resposta ao tra-
balho desempenhado por todos os 
envolvidos na Coostafe. “Como é 
um projeto novo, nunca imaginamos 
que seríamos escolhidos. Pra mim foi 
uma vitória, só de termos passado 
por tantos outros projetos do Brasil 
todo, iniciativas com quarenta anos 
de existência e o nosso um bebê ain-
da”, lembra emocionada.

Depois de causar grande melhora 
no comportamento das internas, os 

planos para o projeto da Coostafe 
não param, há, ainda, a ideia de fazer 
uma filial em outros municípios para 
que as internas oriundas de cidades 
do interior, também possam ter as 
mesmas oportunidades e continuem 
como cooperadas. “Queremos fo-
mentar a cooperativa em várias ci-
dades para continuar dando suporte 
fora da unidade prisional, mas esse 
é um sonho um pouco distante. Pre-
cisaremos de muito mais apoiadores 
para atingirmos essa conquista”, con-
tou a diretora com esperanças de um 
dia realizar mais esse sonho.

A cooperadas trabalham cerca de oito horas por dia, de segunda a sexta-feira, revezando-se aos finais de semana para expor nas praças da Região Metropolitana de Belém.
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atividades previstas para o 
segundo semestre de 2016

Simpósio Internacional do Açaí

Segurança alimentar na cadeia produtiva do açaí é tema de Simpósio
Internacional  

Promover uma ampla discussão sobre o monitoramento das políticas públicas de segu-
rança alimentar e nutricional na cadeia produtiva do açaí na América Latina, no Brasil 
e, em especial, no Estado do Pará. Esse é o objetivo do II Simpósio Internacional da 
Cadeia Produtiva do Açaí, que será realizado no período de 25 a 27 de agosto deste ano 
no auditório do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA. 

A programação contará com palestras, mini cursos e mesas redondas para discutir sobre 
melhoramento da produção, métodos de avaliação, nichos de mercado e tecnologias 
aplicadas ao açaí e derivados As inscrições estão abertas e podem ser feita pelo site: 
www.doity.com.br/sinter.

II Simpósio Internacional da Cadeia Produtiva do Açaí
Data: 25 a 27 de agosto
Local: Auditório do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA
Informações: www.doity.com.br/sinter
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Curso a distância 

Sectet oferta curso “Planejamento Estratégico para
Multiplicadores em Fruticultura”

Estão abertas, até o dia 05 de setembro, as inscrições gratuitas para o 
curso a distância em “Planejamento Estratégico para Multiplicadores 
em Fruticultura”, promovido pela Sectet, por meio da Diretoria de 
Educação Técnica e Tecnológica, e apoio do Plano de Desenvolvi-
mento Regional Sustentável do Xingu. O curso será de 120 horas e 
será ofertado de 15/09/16 a 16/12/16. 

As vagas são destinadas a lideranças comprometidas com as ativida-
des de fruticultura, participando de arranjos produtivos locais, asso-
ciações ou cooperativas voltadas para o trabalho com a fruticultura 
e comercialização de derivados nos municípios de Altamira, Anapú, 
Brasil Novo e Uruará. O objetivo é contribuir para o desenvolvimen-
to da Região do Xingu, por meio da organização de arranjos produ-
tivos locais. As inscrições podem ser feitas pelo endereço eletrônico: 
http://ead.sectet.pa.gov.br/. 

Curso "Planejamento Estratégico para Multiplicadores em Fruticultura"
Data: 15/09/2016 a 16/12/2016
Inscrições: Até dia 05/09/2016
Local: Auditório do Instituto de Ciências Jurídicas fa UFPA
Informações: Site: http://ead.sectet.pa.gov.br/ Email: sectet.ceaddett@gmail.com
Telefone: (91) 4009-2540
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Feira de CT&I

Sectet realizará sua 7ª Feira de Ciência, Tecnologia 
e Inovação em outubro 

No período de 17 a 19 de outubro deste ano, a Sectet re-
alizará a sua VII Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, com diversas atividades gratuitas para demons-
trar como a ciência pode ser divertida, envolvente e re-
volucionária. O local escolhido para sediar o evento é o 
Centro Cultural Tancredo Neves – Centur, localizado no 
centro de Belém. 

A Feira contará com o apoio do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações e será realizada 
durante a 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 
(SNCT), que terá como tema "Ciência alimentando o Bra-
sil", com o objetivo de discutir o papel da ciência para a 
melhoria da qualidade da alimentação. Em alusão à Sema-
na, a Sectet planeja, ainda, realizar uma Mostra de Ciência, 
Tecnologia e Cultura em Tucuruí, em novembro.

VII Feira Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação
Data: 17 a 19 de outubro
Local: Centur. Av. Gentil Bitencourt, 650 - Batista Campos, Belém
Informações: http://semanact.pa.gov.br/
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Feira do Empreendedor será realizada em novembro

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
– Sebrae Pará, realizará a sua próxima Feira do Empreende-
dor no período de 16 a 19 de novembro deste ano, no Hangar 
- Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O objetivo é 
de fomentar a criação de um ambiente favorável para gera-
ção de oportunidades de negócio e estimular o surgimento, 
a ampliação e a diversificação de empreendimentos sustentá-
veis, além de difundir o empreendedorismo como um estilo 
de vida. 

Dentre as instituições participantes do evento neste ano está 
o Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), que 
terá um espaço reservado no estande de Inovação e Susten-
tabilidade da Feira para apresentar seus principais serviços à 
sociedade. 

Feira do Empreendedor
Data: 16 a 19 de novembro
Local: Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia
Informações: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/feiras

55Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Técnica e Tecnológica



56

O legado excepcional do 
neurocientista Luiz Carlos 
Silveira

A ciência brasileira, em particular a Neurociência, perdeu, no mês de julho deste ano, o brilhante 
cientista Luiz Carlos de Lima Silveira. Um dos pioneiros em pesquisa neurocientífica na Universidade 
Federal do Pará (UFPA), o pesquisador destacou-se por sua capacidade de superar adversidades, provan-
do que é possível fazer ciência de alto nível mesmo quando tudo conspira contra.  Aos 63 anos de idade, 
o professor deixou esposa e dois filhos. 

Por Ericka Pinto
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A história acadêmica
Na década de 70, Luiz Carlos Silveira 
graduou-se em Medicina pela UFPA. 
Em 80, tornou-se mestre em Ciên-
cias Biológicas-Biofísica pela UFRJ e, 
em 85, doutor em Ciências-Biofísica 
também pela UFRJ. Concluiu o Pós-
-Doutorado em Neurociência na Uni-
versidade de Oxford, na Inglaterra, 
em 1987.

Na UFPA, lecionou Fisiologia e Neu-
rociência, de 1978 a 2010. Foi funda-
dor do Programa de Pós-Graduação 
em Neurociências e Biologia Celular, 
em 2003. Foi diretor geral do Núcleo 
de Medicina Tropical, onde liderou a 
criação do Mestrado e do Doutorado 
acadêmicos na área.  Em 2015, tor-
nou-se Professor Titular. 

O cientista teve, também, intensa par-
ticipação na vida científica brasileira, 
sendo membro dos comitês do CNPq 
e da CAPES, do Conselho da SBPC, 
da Academia Brasileira de Ciências 
(ABC) e presidente da Sociedade 
Brasileira de Neurociências e Com-
portamento (SBNeC). Assumiu, mais 
recentemente, a Direção Científica do 
Instituto Tecnológico Vale.

Os pesquisadores Luis Carlos Silveira (à 
esquerda) e Cristovam Diniz (à direita) foram amigos 
e parceiros em diversas realizações no campo da 
ciência.

Equipe do Laboratório de Fisiologia dos Tecidos Excitáveis do ICB-UFPA na SBPC de 
1983. 

Reconhecimento 
Com diversos trabalhos desenvolvidos e publicados em revistas especializadas de dentro e fora do país, o pesquisador 
tornou-se uma referência nacional e internacional na área de visão em primatas.
Pela sua contribuição acadêmico-científica, o professor Luiz Carlos Silveira recebeu várias homenagens, entre elas, foi 
primatas agraciado com a Ordem Nacional do Mérito Científico pelo MCTI, grau Comendador. Também recebeu do 
Instituto de Ciências Biológicas da UFPA a Medalha de Honra ao Mérito Acadêmico e a Medalha Neurociências Brasil 
pela SBNeC. A geração de jovens cientistas formada por ele perpetua seu excepcional legado.

Luiz Carlos Silveira (à esquerda) no início do Laboratório de Fisiologia dos Tecidos 
Excitáveis no Instituto de Ciências Biológicas da UFPA nos anos 80. 
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