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A avaliação a seguir está focada na componente 4 do Quadro Lógico do Fundo Amazônia1  
“Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos”2. Foram analisados cinco projetos encerrados 
que constam entre os primeiros aprovados na componente: Biodiversidade, Compostos 
Bioativos da Amazônia, Florestas de Mangue, Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia 
e Ilhas de Belém. Eles tiveram início entre 2012 e 2014 e encerraram entre 2015 e 2018. O 
valor do apoio do Fundo Amazônia variou entre R$ 1,1 e R$ 4,6 milhões para cada projeto, 
totalizando R$ 12 milhões.

Além da avaliação individual de efetividade de cada um, a presente avaliação também analisa a 
estratégia do Fundo Amazônia de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação (daqui em diante, CT&I) 
e fornece recomendações para futuros apoios.

Todos os projetos avaliados foram executados por diferentes departamentos da Universidade 
Federal do Pará (UFPA), com execução financeira por parte da Fundação de Amparo 
e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP). Quatro dos cinco estiveram baseados em 
departamentos no campus da UFPA em Belém, capital do estado, enquanto um, o projeto 
Florestas de Mangue, tinha como base o campus da UFPA no Nordeste Paraense, na cidade 
de Bragança. O Florestas de Mangue também atuou na Reserva Extrativista (RESEX) Marinha 
Caeté-Taperaçu, na mesma microrregião. Além de suas bases no campus da UFPA em Belém, o 
projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia abrangeu cidades de todos os estados da 
Amazônia Legal. Já o projeto Ilhas de Belém teve ações em quatro ilhas no entorno da capital 
(para a localização dos projetos, ver Figura 1, página 16).

À luz do objetivo principal do Fundo Amazônia, de reduzir o desmatamento com o 
desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal, os projetos avaliados contribuíram com 
o desenvolvimento de atividades de ciência, tecnologia e inovação - que promovem a 
recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade na região - e também com  
 

1. Quadro Lógico 2017 do Fundo Amazônia, disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.
galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/FA_Quadro_Logico_2017.pdf

2. O foco da componente 4 se ampliou em 2016, com a revisão do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia (PPCDAm) quando a promoção de instrumentos econômicos em prol da preservação das florestas ganhou 
mais destaque. Em consequência, foram feitas adaptações no Quadro Lógico do Fundo Amazônia que contemplam essa 
ampliação. Porém, os projetos finalizados e avaliados se inserem ainda no foco original da componente, razão pela qual o 
relatório foca em CT&I e não contempla instrumentos econômicos.

Resumo executivo

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliaca
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliaca
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o fortalecimento de conhecimentos, visando à preservação da floresta. Isso ocorreu com a 
incorporação do conhecimento produzido pelo projeto Florestas de Mangue aos planos de 
manejo de Unidades de Conservação que envolvem manguezais e com a incorporação dos 
insumos do projeto Compostos Bioativos da Amazônia às classificações de açaí estabelecidas na 
Instrução Normativa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA) Nº 37, de 1 
de outubro de 2018, que estabelece seus critérios de qualidade. Ainda há potencial para apoio à 
execução de políticas públicas (como, por exemplo, no Marajó), sistematizando conhecimento nas 
publicações que compõem a série “Formação Regional da Amazônia”, definir áreas prioritárias 
a partir do diagnóstico das mesorregiões socioambientalmente mais vulneráveis e definir suas 
linhas de ação a partir dos Indicadores de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia (ISMAs), 
todos desenvolvidos pelo projeto Incubadora de Políticas Públicas para a Amazônia.

Nessa avaliação, que é a primeira avaliação temática do Fundo Amazônia, foi aplicada a seguinte 
metodologia: foram analisados os quadros lógicos de cada projeto individualmente, e, com base 
nisso, elaborada uma teoria de mudança que mostra a lógica de intervenção que relaciona os 
resultados, efeitos diretos, efeitos indiretos e impacto para os cinco projetos. Assim, a avaliação 
vai além de uma análise clássica só baseada no quadro lógico ao lançar um olhar mais amplo 
referente aos (possíveis) impactos dos projetos sobre os efeitos diretos da componente 4 
“Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos”, identificando inclusive resultados e efeitos que 
não estavam previstos.

Abaixo, destacamos as contribuições dos cinco projetos identificadas para cada um dos efeitos 
diretos, avaliadas conforme os critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE):

Impacto, sustentabilidade e relevância

Com relação ao efeito direto “conhecimento sobre o Bioma Amazônia integrando ciência 
e conhecimento tradicional produzido e difundido”, os grupos de pesquisa apoiados pelos 
projetos produziram juntos pelo menos 120 trabalhos acadêmicos e materiais didáticos. O 
impacto das publicações foi medido pelo “fator de impacto” (FI) das revistas em que foram 
publicadas. Esse fator é a principal métrica utilizada para avaliar revistas científicas em termos 
de citações recebidas. O FI médio das publicações dos projetos foi de 3,11, o que corresponde 
a publicações de periódicos A2, o segundo extrato mais alto de classificação de periódicos pelo 
índice Qualis3  da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Além das publicações, destaca-se o registro de patentes pelo projeto Compostos Bioativos 
da Amazônia, uma para processamento da polpa de açaí light e seus derivados e a outra para 
dispositivos para coleta de amostras de gases. Em termos da sustentabilidade do impacto 
das pesquisas, os projetos Compostos Bioativos, Florestas de Mangue e Biodiversidade 
produziram conhecimento relevante que alimenta outras pesquisas na área da bioeconomia e 
acerca de florestas de manguezais. No caso dos projetos Ilhas de Belém e Incubadora de Políticas  
Públicas, os conhecimentos gerados também foram relevantes, mas poderiam ter maior impacto 
se divulgados de forma mais eficiente.

No que diz respeito ao efeito direto “pesquisadores(as) e técnicos(as) fixados(as) na região”, 
a infraestrutura construída por quatro dos cinco projetos avaliados teve impacto positivo no  

3. Ver detalhes a respeito da classificação de periódicos no Qualis/Capes em: http://www.biblioteca.ics.ufpa.br/arquivos/
QUALIS-rev_26_11.pdf

http://www.biblioteca.ics.ufpa.br/arquivos/QUALIS-rev_26_11.pdf
http://www.biblioteca.ics.ufpa.br/arquivos/QUALIS-rev_26_11.pdf
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fortalecimento dos grupos de pesquisa e na fixação de pesquisadores(as) e técnicos(as) na região 
de forma sustentável para além do tempo de duração do projeto. No total, nos projetos foram 
fixados 126 pesquisadores(as) e técnicos(as). Os(as) pesquisadores(as) e técnicos(as) fixados(as) 
na região amazônica exercem um papel relevante na produção de conhecimento que resulta em 
políticas públicas e empreendimentos para a recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma 
Amazônia ou que vão integrar os quadros dos próprios órgãos formuladores de políticas públicas.

Já no efeito direto “integração entre cientistas, governo, setor privado, comunidades tradicionais e 
moradores locais”, cada projeto estabeleceu laços com atores de diferentes naturezas, que foram 
relevantes para o alcance deste efeito. O projeto Compostos Bioativos da Amazônia, por exemplo, 
teve maior integração com o setor privado, o que contribuiu para o desenvolvimento de pesquisas 
relevantes e para a sustentabilidade dos resultados do projeto. O projeto Florestas de Mangue, 
por sua vez, teve maior integração com o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio), 
responsável pela gestão de Unidades de Conservação, incluindo a comunidade de Taperaçu. Essa 
integração gerou impacto social positivo além do científico previsto no projeto, resultando no 
fomento ao desenvolvimento de habilidades dos moradores. O projeto Ilhas de Belém envolveu 
um levantamento socioeconômico em quatro comunidades insulares, mas a participação das 
comunidades nos resultados do projeto ainda é limitada; o principal impacto que pôde ser 
observado foi a incidência na política pela garantia do defeso em uma colônia de pescadores local. 
O projeto Incubadora de Políticas Públicas, finalmente, procurou estabelecer uma interação com 
os órgãos públicos dos municípios prioritários, com impacto social parcial.

No efeito direto “captação de recursos e fortalecimento de grupos de pesquisa locais”, os 
laboratórios estruturados nos projetos Compostos Bioativos da Amazônia e Florestas de 
Mangue e a visibilidade internacional do Fundo Amazônia contribuíram para a captação de novos 
recursos de outras fontes e, portanto, para a sustentabilidade dos resultados dos projetos. Essa 
captação de novos recursos e o fortalecimento de grupos de pesquisa é relevante para o objetivo 
do Fundo Amazônia, pois tem a capacidade de multiplicar os efeitos da produção de CT&I.

Em termos do efeito direto “iniciativas de recuperação, conservação e uso sustentável do 
Bioma Amazônia”, os projetos focaram no fortalecimento da infraestrutura de desenvolvimento 
científico e tecnológico assim como na geração de conhecimento sobre a biodiversidade na 
Amazônia, impactando indiretamente sobre a recuperação, conservação e uso sustentável 
do bioma, ao favorecer o uso sustentável. Somente o projeto Florestas de Mangue teve efeito 
direto ao implementar ações de reflorestamento.

No efeito direto “negócios envolvendo novos produtos ou processos tecnológicos sustentáveis”, 
por sua vez, somente o projeto Compostos Bioativos da Amazônia tinha por objetivo 
desenvolver tecnologias e produtos, e o fez em parceria com uma empresa e uma cooperativa, 
culminando em resultados relevantes por responderem a demandas reais de mercado. Esses 
foram impactantes por terem sido amplamente divulgados e sustentáveis por causa da parceria 
que se iniciou com o uso das instalações da empresa e agora conta com  infraestrutura própria e 
adequada, construída com o projeto.

Finalmente, com relação ao efeito direto “políticas públicas melhoradas para a recuperação, 
conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia nas esferas federal, estadual e municipal”, 
o projeto Florestas de Mangue impactou positivamente planos de manejo de unidades de 
conservação envolvendo manguezais; o projeto Compostos Bioativos da Amazônia contribuiu 
para as políticas públicas relacionadas à qualidade do açaí ao dar insumos para a consolidação 
de três classificações (açaí, açaí clarificado e açaí desidratado, segundo Instrução Normativa/
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MAPA Nº 37, de 1 de outubro de 2018,); o projeto Ilhas de Belém apoiou a discussão para a 
obtenção do defeso para uma Colônia de Pescadores local. No caso do projeto Incubadora de 
Políticas Públicas, o impacto sobre as políticas públicas no nível municipal foi um desafio, apesar 
da atuação do projeto nesse sentido.

eficácia

A realização de pesquisa pelos projetos foi eficaz para a produção e difusão de conhecimento e 
de tecnologias voltadas para o uso sustentável da biodiversidade, na medida em que gerou novos 
processos e patentes, como no caso das técnicas de reflorestamento desenvolvidas pelo projeto 
Florestas de Mangue e de patentes da biodiversidade pelo projeto Compostos Bioativos da 
Amazônia. A construção e o aparelhamento dos laboratórios foram importantes para a geração 
e difusão de conhecimento e fortalecimento dos grupos de pesquisa nos quatro dos cinco 
projetos em que obras de infraestrutura estavam previstas, mas o atraso na sua conclusão em 
parte comprometeu a sua eficácia dentro do prazo dos projetos. A concessão de 91 bolsas4, no 
valor total de R$ 2.963.237,00, por sua vez, foi eficaz para a geração de tecnologias e produtos e 
para a produção de teses e artigos em também quatro dos cinco projetos. As bolsas de pesquisa 
foram chave para pesquisadores(as) e técnicos(as) desenvolverem novas tecnologias, pesquisas 
e conteúdos voltados para ciência e para a sociedade, além dos benefícios para a biodiversidade.

eficiência

O arranjo financeiro com a FADESP funcionou bem, com dificuldades relatadas apenas relativas 
à apresentação de comprovantes diante da realidade de informalidade da região. A relação 
dos projetos com o Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia/ BNDES 
foi considerada positiva e de confiança, o que se refletiu em uma relativa flexibilidade do 
BNDES quanto aos prazos de execução, bem recebida pelos projetos diante das dificuldades 
no cumprimento dos prazos das obras de infraestrutura. A construção de infraestrutura foi 
importante para o fortalecimento dos grupos de pesquisa e para a sustentabilidade do projeto, 
porém o acompanhamento das obras foi oneroso em termos de tempo de dedicação para os 
coordenadores do projeto. As obras demoraram muito mais que o previsto e estão bastante 
degradadas após pouco tempo de uso, o que é agravado não totalmente pelo clima da região. 
A aquisição de equipamentos em alguns projetos foi eficiente, enquanto em outros houve 
atrasos devido à burocracia. Após o fim do projeto, os coordenadores enfrentam dificuldades  
de arcar com os custos de manutenção dos equipamentos. Em geral, os projetos buscaram 
soluções externas para a condução da pesquisa diante desses desafios (ex: parceria com outros 
laboratórios, com empresas, etc.).

Critérios Transversais

Os critérios transversais de redução da pobreza e equidade de gênero não eram requeridos 
aos projetos no momento da sua submissão, de forma que os projetos não desenvolveram  
estratégias específicas para atendê-los diretamente. Feita essa ressalva, esses critérios foram 
utilizados pois permitem aferir os impactos de mais longo prazo dos projetos.

4. Floresta de Mangue – 22, Incubadora – 50, Ilhas de Belém – 2, Compostos Bioativos – 17, Biodiversidade – nenhuma.



14

Redução da pobreza: a contribuição dos projetos para a redução da pobreza foi limitada devido 
a sua natureza. Ao contrário, por exemplo, de projetos que trabalham com governança ou 
desigualdade social, os projetos avaliados têm seu foco em atividades de ciência, tecnologia e 
inovação. Ainda assim, um dos projetos, Florestas de Mangue, foi além de seus objetivos previstos 
e resultou em impactos econômicos, sociais e ambientais positivos sobre uma comunidade 
dentro de uma Reserva Extrativista (RESEX) Marinha. Esses impactos foram alcançados a partir 
de atividades de replantio de manguezal desenvolvidas pelo projeto, o que contribuiu para a 
manutenção da população de caranguejos e de peixes (fonte principal de renda e de proteína na 
alimentação da população), assim como de oficinas de capacitação do uso da folha de bananeira, 
que contribuiu para o fortalecimento da cadeia produtiva do artesanato.

Equidade de gênero: em relação à equidade de gênero, os projetos não previram uma estratégia 
específica para o empoderamento das mulheres. No entanto, em alguns casos específicos 
foi observado o fortalecimento das mulheres principalmente na execução das pesquisas, em 
posições de liderança e de beneficiárias. Todos os projetos envolveram mulheres nas suas equipes 
de pesquisa. Em dois casos a participação das mulheres aconteceu em carácter de liderança: 
mulheres ocuparam cargos de coordenação nos projetos Ilhas de Belém e Biodiversidade. Em 
relação às beneficiárias, o projeto Florestas de Mangue alcançou impactos positivos ao envolver 
mulheres tanto nas atividades principais do projeto (reflorestamento) quanto nas atividades 
de formação, incluindo o artesanato, que possibilitou a geração de uma nova fonte de renda. 
Ressalta-se que esse projeto também fortaleceu os jovens, oferecendo um curso de preparação 
para o vestibular.
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Na Amazônia, o cenário da produção de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) é marcado 
pelo baixo número de instituições de pesquisa e programas de pós-graduação e pelo reduzido 
volume de investimentos na área, especialmente quando comparados a outras regiões do país. 
Apenas 10 dos 122 Institutos Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação (INCTs) do Brasil, 
estão sediados na Amazônia5. Nos nove estados da Amazônia Legal, há 344 programas de 
pós-graduação nas várias modalidades e diferentes campos do conhecimento, concentrados 
nas regiões metropolitanas. Esse número representa cerca de 18% do número de programas 
existentes na região Sudeste do Brasil6. Similar proporção (16% em relação ao Sudeste) 
se expressa no quadro de docentes doutores. Em termos de distribuição do investimento 
público, o Sudeste recebeu, em 2016, 70% dos gastos públicos federais em CT&I, contra 5,1% 
da Amazônia Legal7.

Essa distribuição desigual de recursos pode explicar, em parte, a relativa escassez de capital 
intelectual da região, pois os moradores buscam oportunidades de educação superior e 
atuação profissional no setor acadêmico fora da Amazônia e muitas vezes não retornam. Na 
média, os estados que compõem a Amazônia Legal tiveram cerca de 1,5 novos doutores/100 
mil habitantes em 2014, abaixo da média nacional, de aproximadamente de 8 novos 
doutores/100 mil habitantes, e bem abaixo da média do Sudeste, de cerca de 12,5 novos 
doutores/100 mil habitantes8. A maioria desses está empregada em instituições de ensino 
e pesquisa (91,6%), enquanto o setor da indústria absorve somente 0,89% desses doutores, 
demonstrando a enorme fragilidade nas relações entre os segmentos de Ciência, Tecnologia 
e Inovação e de empreendedorismo9.

Historicamente, não faltaram iniciativas que buscaram dinamizar os esforços em CT&I na 
Amazônia. Essas incluíram o Programa do Trópico Úmido (PTU)10; o Programa Norte de  
 
 

5. Fonte: CGEE (2013) - Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento da Amazônia Legal

6. Fonte: GEOCAPES (2019) Sistemas de Informações Georeferenciadas. Disponível em: https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/

7. Fonte: MCTIC (2016) – Recursos Aplicados – Governos Estaduais

8. Fonte: Mestres e doutores 2015 - Estudos da demografia da base técnico científica brasileira. – Brasília, DF: Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos, 2016. 348 p.

9. Fonte: CGEE (2013) - Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento da Amazônia Legal

10. Mais informações sobre o PTU: http://www.scielo.br/pdf/aa/v2n2/1809-4392-aa-2-2-0003.pdf

1. antecedentes

https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
http://www.scielo.br/pdf/aa/v2n2/1809-4392-aa-2-2-0003.pdf
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Pesquisa e Pós-Graduação (PNOPG)11; o Programa Norte de Interiorização (PNI)12; o Protocolo de 
Integração das Universidades da Amazônia Legal (PIUAL); o fórum das Universidades da Amazônia 
(UNAMAZ); o Mestrado e Doutorado Interinstitucional da CAPES (Mestrado Interinstitucional - 
MINTER/ Doutorado Interinstitucional - DINTER)13; e, mais recentemente, o Acelera Amazônia/
Capes14. O conjunto desses esforços, no entanto, ainda não atingiu o objetivo de implantar uma 
base sólida e diversificada em CT&I e de reduzir as diferenças regionais nesse segmento.

A política pública orientadora do Fundo Amazônia à época da aprovação e análise dos projetos 
aqui analisados era o Plano Operativo do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDAm)15 em sua segunda fase, em vigor de 2009 a 2011. Dentre as diretrizes 
voltadas para a produção sustentável com inovação e competitividade, estão a promoção “de 
pesquisas voltadas para a valorização da biodiversidade amazônica com inclusão social e com 
enfoque na geração de tecnologias inovadoras de produção e beneficiamento” e a garantia 
da “alta produtividade baseada em inovações tecnológicas, facilitando a competitividade em 
mercados nacionais e internacionais”. Assim, os projetos aqui analisados têm ações consideradas 
complementares ou consistentes com os objetivos do PPCDAm, como explicitados nessa 
segunda versão.

Já na sua terceira fase, em vigor em 2012 a 2015, incluía a ação de “gerar CT&I sobre a Amazônia 
de modo a subsidiar o desenvolvimento sustentável”, com atividades como “investir em pesquisas 
do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA) para desenvolvimento de produtos e processos” 
e “fomentar projetos no âmbito da Rede BIONORTE - Rede de Biodiversidade e Biotecnologia 
da Amazônia Legal”. O Relatório de Balanço da terceira fase não traz, no entanto, uma avaliação 
acerca do progresso dos temas de CT&I. Além disso, apesar dessa versão incluir atividades 
voltadas à CT&I, os cinco projetos de CT&I aqui analisados não se enquadram em nenhum dos 
temas específicos relacionados nele.

Nesta avaliação, para entender como o apoio do Fundo Amazônia impactou positivamente o 
cenário de CT&I na região, contribuindo para a recuperação, conservação e uso sustentável do 
Bioma Amazônia foram avaliados os seguintes projetos apoiados pelo Fundo:

• Biodiversidade

• Compostos Bioativos da Amazônia

• Florestas de Mangue

• Ilhas de Belém 

• Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia

Os cinco projetos tiveram abrangências geográficas distintas (Figura 1). Quatro dos cinco estiveram 
baseados em departamentos no campus Belém da Universidade Federal do Pará (UFPA), na capital  
 

11. Mais informações sobre o PNOPG: http://www.pppg.ufma.br/cadernosdepesquisa/uploads/files/programa.pdf

12. Mais informações sobre o PNI: http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/6708/1/Tese_RepercussoesInteriorizacao 
UFPA.pdf (pág. 225 e seguintes)

13. Mais informações sobre o MINTER e/ou DINTER: https://www.capes.gov.br/avaliacao/projeto-minter-e-ou-dinter

14. Mais informações sobre o Acelera Amazônia: http://www.gruporedeamazonica.com.br/marca/acelera-amazonia

15. As ações apoiadas pelo Fundo Amazônia, além das diretrizes do PPCDAm, também deviam observar (a) as disposições 
do Decreto n° 6.527/2008; (b) as diretrizes do Plano Amazônia Sustentável – PAS; e (c) as Diretrizes e Critérios para 
Aplicação do Fundo Amazônia, bem como as Políticas Operacionais do BNDES (ver Quadro Lógico 2010).

http://www.pppg.ufma.br/cadernosdepesquisa/uploads/files/programa.pdf
http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/6708/1/Tese_RepercussoesInteriorizacaoUFPA.pdf
http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/6708/1/Tese_RepercussoesInteriorizacaoUFPA.pdf
https://www.capes.gov.br/avaliacao/projeto-minter-e-ou-dinter
http://www.gruporedeamazonica.com.br/marca/acelera-amazonia
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do estado do Pará, enquanto um, o Florestas de Mangue, tinha como base o campus Bragança 
da UFPA, no Nordeste do estado. Além de suas bases, o projeto Incubadora de Políticas Públicas 
da Amazônia abrangeu cidades de todos os estados da Amazônia Legal, o projeto Ilhas de Belém 
teve ações em quatro ilhas no entorno da capital, e o projeto Florestas de Mangue atuou em uma 
comunidade e uma área de mangue na Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Caeté-Taperaçu.

Figura 1 Localização dos projetos avaliados16 

 
Todos foram propostos e executados pela UFPA, com execução financeira da Fundação de Amparo 
e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), e apoiaram a implementação de infraestrutura de 
pesquisa, o desenvolvimento de estudos (incluindo metodologia, coleta e análise de dados, 
produção de publicações), a participação de comunidades, a formação, fixação e o intercâmbio 
entre pesquisadores(as), o envolvimento de instituições acadêmicas locais e extra regionais e o 
desenvolvimento de produtos e registro de patentes.

O valor total dos cinco projetos foi de R$ 12,7 milhões, sendo R$ 11,8 milhões provenientes 
de apoio do Fundo Amazônia (Tabela 1). O projeto de valor mais baixo foi de R$ 1,4 milhões  
(Compostos Bioativos da Amazônia) e o de valor mais alto, R$ 4,6 milhões (Biodiversidade). Os  
projetos iniciaram entre 2012 e 2014 e terminaram entre 2015 e 2018. Assim, considera-se 
que essa avaliação é ex-post, pois é executada algum tempo depois de encerradas as atividades, 
quando se pode verificar seus impactos e a sustentabilidade dos investimentos feitos.

16. Fonte da base cartográfica: Embrapa, 2015; IBGE, 2015; CPRM, 2019; ESRI, 2019; MMA, 2019.
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Tabela 1 Valor e período dos projetos avaliados

 

Projeto  Valor do apoio do FA (R$)  Valor do projeto  Início  Fim 

 

Biodiversidade  4.639.706,98  4.639.706,98  2013  2018 

Compostos Bioativos da Amazônia  1.352.368,48  1.413.357,00  2014  2018 

Florestas de Mangue  1.982.143,00  1.982.143,00  2013  2017 

Ilhas de Belém  1.138.083,93  1.982.143,00  2012  2015 

Incubadora de Políticas Públicas da 
Amazônia  

2.660.567,23  2.704.084,90  2012  2016 

Total  11.816.387,29  12.721.434,88       
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O propósito principal da realização da avaliação de efetividade ex-post dos projetos é medir 
os resultados alcançados, seus efeitos e a sustentabilidade das mudanças geradas pela sua 
implementação. Nesta avaliação, especificamente, há uma inovação, pois aproveita-se a 
proximidade temática dos cinco projetos para produzir uma ampla reflexão sobre a estratégia de 
apoio do Fundo Amazônia a Ciência, Tecnologia e Inovação no período em questão (2012 – 2018), 
contribuindo assim para a recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia.

Os projetos que fazem parte dessa avaliação estão entre os primeiros projetos aprovados na 
componente 4 do Fundo Amazônia. Dessa maneira, eles não representam a totalidade da 
componente, mas a sua análise conjunta permite a geração de conclusões valiosas para orientar 
o apoio futuro a projetos de desenvolvimento científico e tecnológico. Na parte principal deste 
relatório apresentaremos uma síntese da análise dos cinco projetos. As avaliações específicas de 
cada projeto podem ser encontradas nos Anexos 7.1.1 a 7.1.5.

Os principais objetivos dessa avaliação são:

• Estratégicos:

• Possibilitar a aprendizagem institucional do próprio Fundo, contribuindo para a 
melhoria da qualidade dos projetos e a priorização dos investimentos (ao fornecer 
subsídios para a tomada de decisões), assim como proporcionar a aprendizagem da 
instituição executora dos projetos;

• Observar possíveis oportunidades de fortalecimento no tema CT&I, visando 
à continuidade do apoio do Fundo a projetos de desenvolvimento científico e 
tecnológico;

• Verificar o alinhamento dos projetos com o PPCDAm e com os planos estaduais de 
prevenção e controle do desmatamento;

• De impactos e salvaguardas:

• Auxiliar o Fundo Amazônia na prestação de contas aos seus doadores sobre o tipo de 
projetos apoiados e seus efeitos;

• Verificar a observância por parte dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia das 
salvaguardas de Cancun acordadas no âmbito da UNFCCC (Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) para ações de REDD+ (Redução de 

2. introdução
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Emissões de gases de efeito estufa, provenientes do Desmatamento e da Degradação 
florestal, considerando o papel da conservação do estoque de carbono florestal, 
manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono florestal)17;

• Verificar a observância por parte dos projetos apoiados dos critérios transversais de 
redução da pobreza e equidade de gênero;

• Constatar em que medida os projetos são relevantes, eficientes, eficazes, sustentáveis 
e geram impactos (critérios da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OCDE);

• Específicos dos projetos:

• Analisar as fortalezas e fragilidades da intervenção dos projetos; e

• Identificar desafios e lições aprendidas assim como recomendações.

 
As seguintes perguntas-chave gerais orientam a avaliação:

• Os projetos conseguiram mobilizar os insumos necessários?

• Os projetos foram eficientes no uso dos insumos?

• As ações foram eficazes? Os produtos esperados foram realizados?

• Os impactos esperados dos produtos realizados foram alcançados?

• Como esses impactos contribuem para o objetivo de recuperação, conservação e uso 
sustentável do Bioma Amazônia?

• Houve impactos não intencionais (positivos e negativos)?

• Qual a sustentabilidade dos investimentos e do impacto gerado?

 
Para cada projeto foram ainda concebidas perguntas orientadoras específicas que refletem seus 
objetivos e efeitos particulares.

17. Embora as Salvaguardas REDD+ da UNFCCC tenham sido acordadas em 2010 durante a COP16 em Cancun, México, 
somente foram propostas como critérios de avaliação de projetos do Fundo Amazônia em 2016, com a publicação do Marco 
Conceitual de Avaliação. Entende-se que os projetos já estavam em execução ou haviam sido finalizados em 2016, de 
forma que podem não ter elaborado estratégias específicas para responder diretamente a cada salvaguarda, mas entende-
se também que as salvaguardas são ferramentas úteis para aferir o impacto dos projetos. O Brasil submeteu à UNFCCC 
em 2018 o 2° Sumário de Salvaguardas, que inclui informações sobre como as salvaguardas de Cancun foram abordadas 
e respeitadas pelo Brasil durante a implementação de ações de redução de emissão provenientes do desmatamento no 
bioma Amazônia a partir de 2011 e sobre como o Fundo Amazônia aborda e respeita esse tema (ver Sumário, em inglês, 
aqui www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/salvaguardas_
eng_2sumario.pdf).

http://
http://
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As avaliações de efetividade ex-post dos projetos apoiados pelo Fundo Amazônia se orientam nos 
cinco critérios definidos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) em 1991, por meio do seu Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD). São eles: 
Relevância, Eficácia, Eficiência, Impacto e Sustentabilidade.

Além dos critérios da OCDE, é avaliado em que sentido os projetos financiados promovem a 
equidade de gênero e contribuem para a redução da pobreza (critérios transversais). Devido 
à inserção do Fundo Amazônia no contexto dos esforços internacionais para recompensar 
financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de REDD+, os projetos são 
avaliados conforme as salvaguardas de REDD+ (ver Anexo 7.2).

Para operacionalizar a avaliação de impacto orientada a esses cinco critérios, a equipe de 
avaliação escolheu um modelo de pesquisa de métodos mistos, que inclui o levantamento de 
dados secundários, a realização de entrevistas e observações durante as duas missões de campo, 
a aplicação de um questionário online qualitativo e quantitativo assim como a rodada de consulta 
para verificação dos resultados preliminares.

 
3.1  fases da avaliação
A execução da avaliação passou pelas fases de preparação e elaboração de relatório de desenho, 
realização da missão de campo, e elaboração do relatório preliminar. Com base no relatório 
preliminar foi realizada a rodada de consulta, na qual foram validados os resultados da avaliação, 
e, por fim, elaborado o relatório final de avaliação.

3.1.1  Preparação e elaboração de relatório de desenho

Na fase de preparação, foi realizada a coleta de dados secundários, como estudos, relatórios 
de desempenho, de avaliação de resultados e final do projeto, e demais documentos que 
compuseram as bases de referência e nivelamento para entendimento da execução do projeto 
(memorandum da avaliação). Esse material apoiou diretamente a elaboração do relatório de 

3. metodologia
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desenho da avaliação. A primeira fase incluiu ainda o levantamento de atores relevantes para 
serem entrevistados durante as missões de campo.

3.1.2  Missão de campo

Os avaliadores decidiram limitar a missão de campo ao estado do Pará, devido ao fato de todos 
os projetos estarem baseados no estado e da atuação de quatro dos cinco projetos limitar-se 
ao estado. Junto aos(às) coordenadores(as) dos respectivos projetos na UFPA foi proposta a 
realização da missão de campo em dois momentos, entre os dias 2 e 3 e os dias 20 e 24 de maio 
de 2019, com idas às cidades de Belém, incluindo a Ilha das Onças no município de Barcarena, 
localizado nos arredores de Belém, e Bragança, incluindo a comunidade de Taperaçu na RESEX 
Caeté-Taperaçu.

Por meio de entrevistas semiestruturadas, foi realizado o diálogo com diferentes públicos 
(empresários(as), gestores públicos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 
do Pará e da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica 
do Pará e de outras instituições relevantes como o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da 
Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio), responsável pela gestão de florestas públicas 
em glebas estaduais, assim como com professores(as), universitários(as) e comunitários(as) da 
RESEX supracitada.

Para abranger participantes do projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia baseados 
nos outros oito estados da Amazônia Legal em que o projeto atuou foi aplicado um questionário 
online. O questionário foi enviado por meio de uma ferramenta online denominada SurveyMonkey 
para 62 pessoas. No período em que ficou disponível, entre 27/05/2019 e 04/06/2019, obteve 
um retorno de 24% das pessoas. Todos(as) os(as) participantes pertenciam a universidades e 
somente a Universidade Federal do Maranhão não teve representante na consulta.

3.1.3  Elaboração do Relatório 

Para a consolidação dos dados e informações coletadas foi elaborado o presente Relatório 
de Avaliação de Efetividade, incluindo anexos específicos que dão conta das particularidades 
de cada um dos cinco projetos (ver anexos 7.1.1 a 7.1.5). Os resultados estão apresentados 
conforme o alcance verificado nos efeitos indiretos e diretos de cada projeto, considerando 
também sua gestão.

Para a validação de seus resultados, este relatório foi apresentado em uma rodada de consulta 
que contou com a participação do Grupo de Referência da avaliação, composto por integrantes 
do Departamento de Meio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônia e do Departamento de 
Avaliação e Promoção da Efetividade, ambos do BNDES, por executores dos cinco projetos 
avaliados, por representantes da Cooperação Alemã por meio da Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, além dos representantes do Ministério de Meio Ambiente (MMA) 
e de do próprio Fundo Amazônia. A partir das discussões nessa rodada, a equipe de avaliadores 
consolidou as análises do relatório preliminar, assim como elaborou o presente Relatório Final 
de Avaliação de Efetividade.

Como se trata da primeira avaliação que faz uma análise conjunta de projetos que abrangem 
a mesma temática, apresentamos a seguir a especificidade da análise em relação aos 
documentos base.
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3.2  Quadro Lógico da Componente 4  
“Ciência, Inovação e Instrumentos 
Econômicos” 
 
3.2.1  Quadro Lógico 2010

Os cinco projetos avaliados foram submetidos ao Fundo Amazônia anteriormente em 2017. O 
quadro lógico em vigor no Fundo Amazônia então era o Quadro Lógico de 2010. De acordo com 
aquele quadro, o objetivo da componente era:

• Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a recuperação, conservação 
e uso sustentável do Bioma Amazônia

 
Para isso, os seguintes resultados eram buscados:

• 4.1. Conhecimentos e tecnologias voltados para a recuperação, conservação e uso 
sustentável do Bioma Amazônia produzidos e difundidos

• 4.2. Infraestrutura de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) voltada para 
a recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia ampliada e 
modernizada

• 4.3. Recursos Humanos das atividades de PD&I relacionadas à recuperação, 
conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia capacitados e fixados

• 4.4. Redes de informação, comunicação e pesquisa relacionadas à recuperação, 
conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia fortalecidas

3.2.2  Quadro Lógico 2017

Com a entrada em vigor da quarta fase do PPCDAm, a partir de 2016, o quadro lógico do Fundo 
Amazônia foi revisado e resultou em sua versão atual – Quadro Lógico 201718. Lá consta como 
objetivo geral a “redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Amazônia 
Legal”, alcançado por meio do efeito indireto dos projetos. Como os cinco projetos analisados 
nesta avaliação englobam conhecimentos e tecnologias, mas não instrumentos econômicos, 
devido ao período em que iniciaram, somente o efeito direto 4.1. é discutido neste relatório. 

A avaliação teve por base os quadros lógicos respectivos dos cinco projetos analisados assim 
como o quadro lógico da componente na qual se encaixam esses projetos: componente 4 
“Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos” do Fundo Amazônia. A seguir apresentamos o 
quadro lógico da componente e seu histórico. Os quadros lógicos individuais dos projetos serão 
discutidos nos anexos 7.1.1 a 7.1.5.

18. Quadro Lógico 2017 do Fundo Amazônia, disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.
galleries/documentos/monitoramento-avaliacao/FA_Quadro_Logico_2017.pdf

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliaca
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/monitoramento-avaliaca
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Espera-se o seguinte efeito indireto dos projetos:

• Instrumentos econômicos e atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para 
a recuperação, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade.

 
Esses instrumentos e atividades são esperados como fruto de dois efeitos diretos principais dos 
projetos:

• 4.1 Conhecimentos e tecnologias voltados para a conservação e o uso sustentável 
da biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento 
territorial produzidos, difundidos e utilizados.

• 4.2 Instrumentos econômicos voltados para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade, o monitoramento e controle do desmatamento e o ordenamento 
territorial desenvolvidos, difundidos e utilizados.19

 
3.2.3  Comparando os quadros lógicos de 2010 e 2017

Entre 201020 e 2017, houve uma simplificação do quadro lógico na componente 4, inclusive dos 
indicadores, enquanto se expandiu a temática da componente para abranger também 
instrumentos econômicos (Tabela 2). A Tabela 2 mostra que os quadros usam terminologias 
diferentes para níveis hierárquicos semelhantes21. 

 

19. Como os cinco projetos analisados nesta avaliação englobam conhecimentos e tecnologias, mas não instrumentos 
econômicos, somente o efeito direto 4.1. é discutido neste relatório.

20. Quadro Lógico 2010 do Fundo Amazônia, disponível em: http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.
galleries/documentos/biblioteca/FA_Quadro_Logico_2010.pdf

21. Os efeitos diretos no Quadro Lógico 2010 eram chamados de resultados, os efeitos indiretos de objetivos e o objetivo 
geral de alvo estratégico. Ou seja, os resultados (efeitos diretos) de 4.1 a 4.4 foram consolidados no efeito direto 4.1 em 
2017.

 

Quadro Lógico 2017  Quadro Lógico 2010 

Nível 2017  Texto  Nível 2010  Texto 

Objetivo geral  Atividades de ciência, tecnologia e inovação 
contribuem para a recuperação, 
conservação e uso sustentável do Bioma 
Amazônia. 

Alvo 
estratégico 

Redução do desmatamento com 
desenvolvimento sustentável na Região 
Amazônica 

Efeito indireto   Instrumentos econômicos e atividades de 
ciência, tecnologia e inovação contribuem 
para a recuperação, a conservação e o uso 
sustentável da biodiversidade. 

Objetivo da 
componente 

Atividades de ciência, tecnologia e inovação 
contribuem para a recuperação, 
conservação e uso sustentável do Bioma 
Amazônia 

 

 

 

 

→

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/biblioteca/FA_Quadro_L
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/biblioteca/FA_Quadro_L
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Tabela 2  Equivalência entre os Quadros Lógicos de 2017 e 2010

 
O Quadro Lógico 2010 é aplicado aos projetos avaliados, tanto devido à sua vigência durante o 
período de execução dos projetos quanto devido ao alinhamento entre os resultados do quadro 
e os resultados dos projetos, conforme demonstrado na seção de Avaliação de Resultados.

Efeitos diretos  4.1. Conhecimentos e tecnologias voltados 
para a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade, o monitoramento e 
controle do desmatamento e o 
ordenamento territorial produzidos, 
difundidos e utilizados. 

Resultados  4.1. “Conhecimentos e tecnologias voltados 
para a recuperação, conservação e uso 
sustentável do Bioma Amazônia produzidos 
e difundidos”.  

4.2. “Infraestrutura de PD&I voltada para a 
recuperação, conservação e uso 
sustentável do Bioma Amazônia ampliada e 
modernizada”.  

4.3. “Recursos Humanos das atividades de 
PD&I relacionadas à recuperação, 
conservação e uso sustentável do Bioma 
Amazônia capacitados e fixados”.   

4.4. “Redes de informação, comunicação e 
pesquisa relacionadas à recuperação, 
conservação e uso sustentável do Bioma 
Amazônia fortalecidas”.  

Indicadores  ● Número de publicações científicas, 
pedagógicas ou informativas 
produzidas 

● Número de pesquisadores(as) e 
técnicos(as) envolvidos nas atividades 
de CT&I residentes na região 
amazônica (especificados por gênero)  

 

Indicadores  Resultado 4.1.  

● Número de patentes solicitadas ou 
depositadas – Fonte: projetos 
apoiados  

● Número de teses e artigos científicos 
publicados – Fonte: projetos apoiados  

● Número de publicações pedagógicas 
ou informativas – Fonte: projetos 
apoiados  

Resultado 4.2.  

● Valor investido em infraestrutura de 
PD&I 

Resultado 4.3.  

● Número de pesquisadores(as) e 
técnicos(as) envolvidos nas atividades 
de PD&I fixados(as) na região  

● Número de indivíduos das 
comunidades capacitados 

Resultado 4.4.  

● Número de eventos integradores 
(seminários e fóruns)  

● Número de Redes apoiadas 

 

 

 

Quadro Lógico 2017  Quadro Lógico 2010 

Nível 2017  Texto  Nível 2010  Texto 
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Nesta avaliação, a ligação entre o nível intermediário, dos efeitos diretos, e o objetivo do Fundo 
Amazônia, que é ao mesmo tempo o efeito indireto da componente 4, foi estabelecida por 
meio da reconstrução de uma teoria de mudança que abrangesse todos os projetos avaliados, 
discutida a seguir.   

 
3.3  Teoria de Mudança
A avaliação em campo foi orientada por uma série de perguntas, geradas a partir de teorias 
de mudança individuais e da teoria de mudança geral. As teorias específicas foram elaboradas 
a partir da análise dos quadros lógicos e seus respectivos indicadores, pactuados ao início de 
cada projeto, e dos relatórios de desempenho de cada projeto. Elas foram posteriormente 
ajustadas com base em insumos recolhidos durante as missões de campo. A teoria de mudança 
geral (Figura 2, pág. 28) foi construída pela equipe de avaliação a partir das teorias individuais e 
também revisada após as missões de campo e entrevistas. Ela resume o foco e os resultados da 
presente avaliação.22

22.  A elaboração visual das teorias de mudança no formato de redes de resultados foi feita com base na metodologia 
proposta pela GIZ. A rede de resultados facilita a visualização de causas e efeitos em formato não necessariamente linear, 
permitindo a apresentação de interligações não lineares de acordo com a realidade complexa na qual um projeto costuma 
ser inserido. Na base, encontram-se as ações e os insumos utilizados para gerar produtos. Esses produtos geram efeitos 
diretos e indiretos, que contribuem para o efeito indireto da componente 4 e para o objetivo do Fundo Amazônia.
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A avaliação de efetividade dos cinco projetos de Ciência, Tecnologia e Inovação teve como base 
o quadro lógico de cada um dos projetos (ver Anexos 7.1.1 a 7.1.5), pactuados entre o Fundo 
Amazônia e a Universidade Federal do Pará, assim como o quadro lógico da componente 4 
“Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos” (ver item 3, Metodologia).

Com base nestes insumos foi possível recriar uma hierarquia de impactos desejados, a partir da 
qual a avaliação dos efeitos diretos, desejados e não desejados, intencionados e não intencionados 
dos projetos foi realizada.

A partir da seguinte teoria de mudança a compreensão preliminar da equipe foi de que os 
projetos agem de forma a alcançar o objetivo específico do Fundo Amazônia (“as atividades 
de CT&I contribuem para a recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia”), 
que é ao mesmo tempo o efeito indireto da componente 4, gerando impactos positivos sobre as 
políticas públicas das esferas municipal, estadual e federal, e sobre a mudança de mentalidade 
acerca do desenvolvimento econômico e sustentável.

4. Avaliação de Resultados
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Figura 2  Teoria de mudança geral para os cinco projetos de desenvolvimento científico e tecnológico23 

Seguindo a visualização, a lógica de intervenção aqui construída propõe que, por um lado, os 
projetos fortalecem o conhecimento científico sobre o Bioma e influenciam a integração entre os 
cientistas, governo, setor privado, comunidades tradicionais e a população local. Por outro lado, os 
produtos desenvolvidos e as patentes solicitadas ou depositadas dão base para empreendimentos 
sustentáveis, que fortalecem a economia local e geram incentivos econômicos para a conservação 
e uso sustentável.

23. Em pontilhado, indica-se o que não aconteceu ou aconteceu de forma deficiente. Nos quadros em vermelho, apresenta-
se a explicação do porquê o elemento em pontilhado não funcionou e, nos quadros pretos, resume-se os fatores principais 
de sucesso.
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4.1  Impactos, sustentabilidade 
e relevância
A Tabela 3 apresenta o impacto, sustentabilidade e relevância das ações dos projetos no alcance 
dos efeitos diretos. Nota-se que os projetos apresentam efeitos diretos em comum, mas também 
algumas particularidades (por exemplo, nem todos visam promover negócios envolvendo novos 
produtos ou processos tecnológicos sustentáveis).

As metas dos indicadores acordados nos quadros lógicos no início dos projetos foram alcançadas 
e em alguns casos superadas (ver Anexos 7.1.1 a 7.1.5). Por outro lado, um olhar mais amplo a 
partir da teoria de mudança gerada ao longo da avaliação revela que os projetos Biodiversidade, 
Ilhas de Belém e Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia não alcançaram alguns dos efeitos 
diretos que eram esperados, uma vez que houve pouca articulação e pouca demanda externa à 
academia pelas pesquisas desenvolvidas e, por conseguinte, pelos resultados gerados.

Tabela 3  Impacto, sustentabilidade e relevância das ações no alcance dos efeitos diretos gerais dos projetos avaliados (com base na 
teoria de mudança)

Projeto/ Efeito direto  Critérios  Biodiversidade 
Compostos 
Bioativos da  
Amazônia 

Florestas de  
Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora 
de Políticas 
Públicas da 
Amazônia 

Conhecimento sobre o Bioma 
Amazônia integrando ciência e 
conhecimento tradicional 
produzido e difundido

 

Pesquisadores(as) e técnicos(as) 
fixados(as) na região

 

Integração entre cientistas, 
governo, setor privado, 
comunidades tradicionais e 
moradores locais

 

Captação de recursos e 
fortalecimento de grupos de 
pesquisa locais 

Iniciativas de recuperação, 
conservação e uso sustentável 
do Bioma Amazônia 

Negócios envolvendo novos 
produtos ou processos 
tecnológicos sustentáveis 

Políticas públicas melhoradas 
para a recuperação, 
conservação e uso sustentável 
do Bioma Amazônia nas esferas 
federal, estadual e municipal 
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*Definição: Os impactos das ações do projeto dizem respeito às mudanças positivas e negativas 
decorrentes do projeto para o alcance dos efeitos diretos.

** Definição: A sustentabilidade das ações do projeto diz respeito à continuidade dos benefícios do 
projeto após o seu término.

*** Definição: A relevância das ações do projeto diz respeito à coerência dos objetivos do projeto de 
acordo com as demandas dos(as) beneficiários(as) e as prioridades dos grupos alvos, do receptor e 
dos doadores.

Legenda: 

Houve impacto/sustentabilidade/relevância; 

Não houve impacto/sustentabilidade/relevância; 

Não se aplica. 

A seguir serão apresentados os resultados da avaliação com base nos efeitos diretos identificados 
na teoria de mudança (Figura 2), no intuito de compreender a contribuição dos projetos para o 
alcance dos objetivos do Fundo Amazônia.

4.1.1  Conhecimento sobre o Bioma Amazônia integrando 
ciência e conhecimento tradicional produzido e difundido 

Em projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, parte de resultados não aparecem 
imediatamente. No caso dos projetos Biodiversidade e Compostos Bioativos da Amazônia, 
que buscam o desenvolvimento de novos produtos, isso é mais evidente, uma vez que, por 
exemplo, um fármaco pode levar mais de uma década entre o início da pesquisa e sua colocação 
no mercado. Embora o conhecimento possa começar a aparecer rapidamente em artigos 
científicos (o que nem sempre é o caso, considerando a necessidade de segredo industrial), é 
necessário algum tempo entre as pesquisas iniciais, a identificação de princípios ativos, os 
testes, o desenvolvimento dos produtos em si, o seu patenteamento, a elaboração da estratégia 
comercial e a colocação dos produtos no mercado.

Com essa ressalva, nota-se que os grupos de pesquisa apoiados pelos projetos produziram 
relatórios, cartilhas, livros, trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses, além de alguns 
artigos científicos em periódicos, mesmo antes da conclusão da infraestrutura prevista no projeto 
(Gráfico 1 e Tabela 4). Os projetos Biodiversidade e Compostos Bioativos da Amazônia foram os 
que mais geraram publicações, com claro foco em artigos em revistas indexadas, que têm maior 
impacto acadêmico. Em conformidade com seu foco no desenvolvimento de produtos, apenas o 
projeto Compostos Bioativos teve patentes registradas. Juntos, os cinco projetos produziram ao 
menos 120 publicações.24 

 

24. Esse número pode ser maior, pois o projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia não informou as publicações 
geradas para além dos livros financiados pelo Fundo Amazônia.
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Gráfico 1  Publicações por Projeto

 

Tabela 4  Número de publicações dos projetos

Número de 
publicações 

Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas 
de Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora de 
Políticas Públicas 
da Amazônia 

Total 

TCCs  3  11  10  0  -  24 

Dissertações  2  17  7  3  -  29 

Teses  0  2  5  0  -  7 

Artigos em 
revistas 
indexadas 

35  13  3  1  -  52 

Livros  0  0  1  0  4  5 

Patentes  0  2  0  0  0  2 

Total  41  45  26  4  4  120 
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Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de 
Mangue 

Ilhas de Belém  Incubadora de 
Políticas 
Públicas da 
Amazônia 

Artigos em 
revistas 
indexadas  1 

35 
( Internacional: 
29, Nacional: 6 ) 

13 
( Internacional:7, 
Nacional: 3 ) 2

3 ( Internacional: 
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1 ( Nacional: 1 )  -
3
 

Citações (Google 
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A maior parte do impacto no desenvolvimento acadêmico foi gerada pelos projetos Compostos 
Bioativos da Amazônia e Biodiversidade. Entretanto, o impacto dessas publicações não foi 
proporcional ao seu número. Considerando-se apenas os artigos em revistas indexadas, as 13 
publicações do projeto Compostos Bioativos da Amazônia geraram 10 vezes mais citações que 
as 35 do projeto Biodiversidade (Tabela 5).

Em termos de relevância das pesquisas, pode-se argumentar que todas as publicações foram 
feitas em revistas com boa reputação, com um fator de impacto (FI) médio de 3,11 25, fator que 
mede a importância das revistas acadêmicas nas quais os artigos foram publicados. Especialmente 
os artigos produzidos no âmbito do projeto Compostos Bioativos da Amazônia destacam-se 
nesse contexto, tendo sido publicados em revistas científicas com um FI médio de 3,57.

Tabela 5  Impacto acadêmico das publicações dos projetos

1 Uma revista é denominada "revista indexada" se for listada em um dos principais índices científicos, 
como, por exemplo, o SCOPUS ou o banco de dados eletrônico da EBSCO Publishing. A indexação de 
uma revista é considerada um reflexo de sua qualidade. As revistas indexadas são consideradas de 
qualidade científica superior às revistas não indexadas;

2 3 artigos ainda são em processo de submissão; 3 Não informado; 4 Referente aos livros publicados;

5 Calculado pela soma de todos os fatores de impacto das revistas (Impact factor) que publicaram os 
artigos e dividindo este valor pelo número de artigos; 6 Não foi possível calcular o indicador.

 
Pode-se afirmar ainda que o conhecimento científico e tecnológico se legitima no processo 
de divulgação das informações e métodos gerados no meio acadêmico, articulando-se com o 
conhecimento existente entre os(as) demais cientistas, tomadores(as) de decisão e profissionais 
do setor público e privado.

Quanto à divulgação dos resultados, não houve uma estratégia explícita e eficiente de 
comunicação dos produtos gerados, embora os resultados tenham alcançado boa divulgação no  
 

25. Qualis A2, segundo melhor nível de impacto segundo a CAPES. Mais detalhes, ver: http://www.biblioteca.ics.ufpa.br/
arquivos/QUALIS-rev_26_11.pdf

Número de 
publicações 

Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas 
de Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora de 
Políticas Públicas 
da Amazônia 

Total 

TCCs  3  11  10  0  -  24 

Dissertações  2  17  7  3  -  29 

Teses  0  2  5  0  -  7 

Artigos em 
revistas 
indexadas 

35  13  3  1  -  52 

Livros  0  0  1  0  4  5 

Patentes  0  2  0  0  0  2 

Total  41  45  26  4  4  120 
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Ilhas de Belém  Incubadora de 
Políticas 
Públicas da 
Amazônia 

Artigos em 
revistas 
indexadas  1 

35 
( Internacional: 
29, Nacional: 6 ) 

13 
( Internacional:7, 
Nacional: 3 ) 2

3 ( Internacional: 
3 ) 

1 ( Nacional: 1 )  -
3
 

Citações (Google 
Acadêmico) 

174  595  7  5  4 4 

Fator de impacto 
médio  5 

2.528  3.577 

  

3.221  -  6  -  6 

 

Não informado: -  

http://www.biblioteca.ics.ufpa.br/arquivos/QUALIS-rev_26_11.pdf
http://www.biblioteca.ics.ufpa.br/arquivos/QUALIS-rev_26_11.pdf
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caso dos projetos Compostos Bioativos da Amazônia, Florestas de Mangue e Biodiversidade,  
justamente aqueles com maior demanda de comunidades ou empresas para o desenvolvimento 
de suas pesquisas. De toda forma, os resultados das pesquisas poderiam ser mais facilmente 
disponíveis e acessíveis no caso de todos os projetos, facilitando a utilização e produção de 
novos conhecimentos pelos usuários.

A contribuição mais significativa dos projetos para o fortalecimento dos programas de pós-
graduação a eles associados ocorreu em termos de construção da infraestrutura necessária para 
a realização das pesquisas com qualidade e eficiência (como previsto no quadro lógico de quatro 
dos cinco projetos avaliados). Nesse sentido, é interessante ressaltar a contribuição do projeto 
Compostos Bioativos para o fortalecimento do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia, 
resultando na melhoria no conceito da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), passando de nota 4 (BOM) para nota 5 (MUITO BOM). O impacto do projeto 
deu-se principalmente na melhora nos critérios de “infraestrutura” (18% de peso na avaliação 
geral da CAPES) e “produção científica” (16% de peso na avaliação geral da CAPES).

Além disso, outro impacto positivo significativo ocorreu no projeto Incubadora de Políticas 
Públicas da Amazônia, que apoiou a articulação da criação de um programa de Pós-graduação em 
Gestão Pública na cidade de Breves, na Ilha do Marajó, cuja quase totalidade dos 21 profissionais 
formados na primeira turma estão hoje atuando para o desenvolvimento do município. A Tabela 
6, abaixo, traz informações sobre os impactos positivos (coluna 4) causados pelas intervenções 
dos projetos sobre os programas de pós-graduação a eles relacionados.

 

Projeto  Curso  Universidade  Relação com o programa 

Biodiversidade  Curso de Especialização 
em "Aplicabilidade de 
Novas Tecnologias como 
Ferramentas Pedagógicas 
para o Ensino de Ciências  

Laboratório de 
Planejamento e 
Desenvolvimento de 
Fármacos (LPDF) - UFPA 

 
 

Reforma do Laboratório 

Florestas de Mangue  Mestrado em Biologia 
Ambiental 

Laboratório de Ecologia 
de Manguezal (LAMA) - 
UFPA 

Construção e aparelhamento 
de um laboratório para 
pesquisas sobre ecologia de 
manguezais 

  Programa de 
Pós-Graduação em 
Biologia Ambiental 
(PPGBA) 

Laboratório de Ecologia 
de Manguezal (LAMA) - 
UFPA 

 
 

 

Ilhas de Belém 

 

Programa de 
Pós-graduação de 
Ecologia Aquática e Pesca 

UFPA  Construção e aparelhamento 
do Laboratório de Ecologia e 
Pesca - UFPA 

 Mestrado em Biologia

 
Ambiental

 

 
 

Mestrado em Ciências 
Ambientais 

 

 
 

 

→
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Tabela 6  Relação Projeto / Programas de Pós-graduação

 
Quando se trata de conhecimento gerado, a sustentabilidade se dá pela duração da sua relevância, 
em que o conhecimento continua a ser útil. A não ser pelas pesquisas geradas pelos projetos 
Ilhas de Belém e Incubadora de Políticas Públicas, cujos resultados perdem gradativamente a 
relevância ao longo do tempo (devido às mudanças na realidade estudada), os demais projetos 
produziram conhecimento que mantém sua relevância, pois essa independe do contexto.

Como a avaliação aqui apresentada é ex-post, foi observado se os grupos de pesquisa continuam 
capazes de gerar conhecimento relevante para o objetivo do Fundo (redução do desmatamento 
com desenvolvimento sustentável no Bioma Amazônia). Nesse caso, todos os grupos apoiados 
pelos projetos mantêm essa capacidade, conforme discutiremos adiante, exceto o projeto 
Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia, cujo grupo de pesquisa se desarticulou desde no 
fim do projeto. Projetos de pesquisa, por sua natureza, geralmente têm contribuição indireta 
para a redução do desmatamento, como fica evidente nos projetos Biodiversidade e Compostos 
Bioativos. Por outro lado, projetos que "vão a campo", como o Florestas de Mangue e Ilhas de 
Belém, têm maior capacidade de contribuir diretamente para essa redução.

A temática das pesquisas é também um quesito importante para a avaliação de sua relevância. 
Os projetos Biodiversidade e Compostos Bioativos da Amazônia geraram conhecimento para 
o aproveitamento econômico da biodiversidade por meio do desenvolvimento de produtos e 
empreendimentos baseados no uso da biodiversidade. Assim, sua contribuição para o objetivo 
do Fundo Amazônia depende do estabelecimento de uma relação positiva entre o uso da 
biodiversidade e sua conservação, o que não é uma condição automática. As pesquisas dos outros 
três projetos apontam para a gestão territorial, com um efeito mais direto sobre o objetivo do 
Fundo Amazônia, mas também sensível ao contexto socioeconômico e ambiental, que por ser 
mais dinâmico pode tornar os resultados dessas pesquisas menos sustentáveis.

 

Projeto  Curso  Universidade  Relação com o programa 

 

 
 

   

 

 
 
   

 

   

 

 

 
 

 
 

 

Biotecnologia  

Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Mestrado e Doutorado do 
Programa de 
Pós-Graduação em 
Biotecnologia 

Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB); Instituto 
de Ciências Exatas e 
Naturais (ICEN) - UFPA 

Fortalecimento do programa 
de pós-graduação com 
conceito CAPES melhorado, 
passando de nota 4 (BOM) 
para nota 5 (MUITO BOM) 

Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Mestrado e Doutorado do 
Programa de 
Pós-Graduação em 
Biotecnologia 

Centro de Valorização 
Agroalimentar de 
Compostos Bioativos da 
Amazônia (CVACBA) - 
UFPA 

Instalou uma planta-piloto no 
PCT Guamá focada no 
desenvolvimento de extratos 
ricos em compostos bioativos 
da Amazônia e de novos 
produtos 

Incubadora de 
Políticas Públicas da 
Amazônia 

Mestrado Profissional em 
Gestão Pública 

Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos (NAEA) - 
UFPA 

Teve a realização de uma 
turma especial em Breves-PA, 
fomentada pelo projeto 
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4.1.2  Pesquisadores(as) e técnicos(as) fixados(as) na região

A região Norte possui apenas 2.382 grupos de pesquisas26, correspondendo a 6,3% do total 
nacional, número bastante reduzido frente ao enorme desafio de ampliar os conhecimentos 
científicos na região. A atração e fixação de recursos humanos qualificados vêm sendo 
buscada historicamente por meio de diferentes programas de fomento à pesquisa, mas ainda 
com impacto reduzido. Um exemplo é a ampliação do Mestrado Interinstitucional (MINTER) 
e Doutorado Interinstitucional (DINTER) como instrumentos indutores do processo de 
fortalecimento de grupos de pesquisas na Amazônia. Como a atividade de pesquisa pressupõe 
interação e compartilhamento com os pares, um dos grandes desafios é ampliar o quantitativo 
de doutores em áreas estratégicas do conhecimento científico e tecnológico, além de conferir 
robustez à infraestrutura de pesquisa local, criando um ecossistema favorável às atividades de 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

Quando comparado ao Sudeste do Brasil, a região amazônica conta apenas com 16% do 
quadro docente atuando no ensino de graduação, pós-graduação e programas de pesquisa e 
desenvolvimento em empresas e indústrias. Isso propicia a formação de um círculo vicioso em 
CT&I – a captação de recursos para projetos e expansão da pós-graduação depende de capital 
intelectual qualificado, cuja formação por sua vez depende desses programas de pós-graduação 
– que contribui para manutenção da assimetria existente nesse segmento. Algumas iniciativas 
promissoras que apontam para a atenuação dessa realidade incluem a Acelera Amazônia/
CAPES; o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (PROCAD/Amazônia) e 
o Programa de Pesquisa em Biodiversidade.

O Fundo tem uma definição flexível de fixação de profissionais: segundo seu quadro lógico, 
"entendem-se como fixados os pesquisadores(as) e técnicos(as) que mantenham residência nos 
estados da Amazônia Legal durante a execução dos projetos de pesquisa". Considerando este 
conceito amplo de fixação de profissionais, a Tabela 7 apresenta o número de pesquisadores(as) 
“fixados(as)” por projeto:27

Tabela 7  Pesquisadores(as) fixados por projeto

 
No total, nos cinco projetos, foram fixados(as) 126 pesquisadores(as), com o maior número 
concentrado no projeto Incubadora de Políticas Públicas, seguido pelos projetos Florestas de 
Mangue e Compostos Bioativos da Amazônia. Os projetos Ilhas de Belém e Biodiversidade 
tiveram menos pessoal envolvido, razão pela qual não apresentaram números tão expressivos.

26. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/web/dgp/por-regiao. 

27. Foram 84 pesquisadores fixados ao longo do projeto, pois houve alternância dos receptores dentre as 50 bolsas 
disponibilizadas constantemente do início ao fim do projeto.

 

  Biodiversidade 
Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de 
Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora de 
Políticas Públicas 
da Amazônia 

Pesquisadores(as) 
fixados(as) 

1  17  22  2  84  
27

 

 

 

Ações Resultado  Realização de pesquisa  Pagamento de bolsas  Construção, reforma e 
aparelhamento da 
infraestrutura para 
pesquisa 

Capacitação da 
população local e apoio a 
iniciativas comunitárias 

Tecnologias e produtos 
sustentáveis 
desenvolvidos com 
Patentes solicitadas ou 
depositadas 

Teses, artigos científicos, 
ferramentas de gestão e 
material pedagógico ou 
informativo produzidos e 
divulgados 

Infraestrutura para 
pesquisa 

 
Eficácia no âmbito do projeto:     = Ineficaz;    = pouco eficaz;    = muito eficaz  

 

 

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/por-regiao
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Vale ressaltar que a participação de profissionais em um projeto por tempo determinado é 
insuficiente para demonstrar a sua fixação de fato, que corresponderia mais ao estabelecimento 
de vínculo permanente entre esses profissionais e instituições da região. Essa fixação nos médios 
e longos prazos depende de fatores externos ao fomento do Fundo Amazônia, como a existência 
de concursos públicos, a disponibilidade de recursos orçamentários, etc.

Os desafios de fixação de pesquisadores(as) e técnicos(as) na região envolvem múltiplos 
aspectos28, mas um dos principais está no fato de que recursos humanos qualificados tendem a 
buscar locais de trabalho com melhor infraestrutura. A infraestrutura construída por quatro dos 
projetos avaliados teve como principal impacto o fortalecimento dos grupos de pesquisa para a 
realização de pesquisas subsequentes e a relativa “fixação” de pesquisadores(as) e técnicos(as) 
na região de forma sustentável além do tempo de duração do projeto.

Além disso, todos os projetos contribuíram para a formação e capacitação dos(as) pesquisadores(as) 
e técnicos(as), agregando recursos humanos mais bem qualificados não só para as instituições de 
pesquisa, mas também para as empresas, governos e organizações não governamentais.

Pesquisadores(as) e técnicos(as) fixados(as) na região podem exercer um papel relevante para 
o alcance do objetivo do Fundo Amazônia, de reduzir o desmatamento do bioma no longo 
prazo na medida em que produzem conhecimento que pode resultar em políticas públicas e 
empreendimentos para a recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia, 
ou mesmo na medida em que ocupam cargos nos órgãos formuladores de políticas públicas29. 
Mesmo que em alguns casos aqui estudados tenha havido uma conexão insuficiente entre as 
pesquisas e sua demanda social, assim como acontece frequentemente em outras universidades 
e regiões, a fixação de pesquisadores(as) e técnicos(as) é condição necessária, ainda que não 
suficiente, para a geração de conhecimento relevante de forma sustentável.

A política de bolsas de pesquisa ainda constitui o principal instrumento de fixação de recursos 
humanos qualificados na área de CT&I, tanto na Amazônia quanto em outras regiões do Brasil. 
Embora seja um mecanismo frágil quando tomado numa perspectiva de médio e longo prazo, 
ele se revela eficaz na medida em que contribui para a viabilidade e a execução dos projetos 
científicos, e ainda mais eficaz quando aliado a um processo de qualificação e capacitação 
permanente. Esse quadro qualificado pode então ser aproveitado pelas instituições e empresas 
locais, consolidando assim o processo de fixação de recursos humanos de forma sustentável 
para além da academia.

4.1.3  Integração entre cientistas, governo, setor 
privado, comunidades tradicionais e moradores locais 

A validação do processo de avanço do conhecimento científico e tecnológico implica no 
estabelecimento de redes de cooperação em diferentes níveis e de espaços formais e não formais  
 
 

28. Para os(as) profissionais que vêm de outras regiões, há aspectos culturais e afetivos. Para todos(as), há oportunidades 
de desenvolvimento profissional em outras regiões, particularmente ligadas a cursos de pós-graduação e cargos na 
administração pública. Também há aspectos familiares, como quando buscam oportunidades para cônjuges e filhos(as). 

29. Como exemplo, os atuais Secretário de Ciência e Tecnologia e Secretário Adjunto de Meio Ambiente do estado do Pará 
são, respectivamente, um ex-reitor e um ex-professor da UFPA.
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para a divulgação científica. Tradicionalmente, esse processo se materializa por meio de 
eventos técnicos e científicos, que possibilitam criar um ambiente integrador de troca de 
conhecimentos e saberes. Além disso, a integração entre cientistas, governo, setor privado, 
comunidades tradicionais e moradores locais é importante para maximizar o retorno dos 
investimentos em CT&I.

Cada projeto estabeleceu laços estreitos com atores de diferentes naturezas, laços esses que 
foram relevantes para o alcance de seus respectivos objetivos. O projeto Compostos Bioativos 
da Amazônia possuiu maior integração com o setor privado. A parceria com uma empresa 
(a Amazon Dreams) e uma cooperativa (Cooperativa Mista Tomé-Açu) foi uma parceria em 
termos de recursos humanos e conhecimento compartilhado, tendo impacto direto no 
desenvolvimento das pesquisas, na medida em que o uso compartilhado de equipamentos para 
a produção e análise dos compostos bioativos contribuiu para contornar o atraso na aquisição 
de alguns equipamentos (resultante de problemas burocráticos) e que, portanto, contribuiu 
para o desenvolvimento de pesquisa relevante. Desde a instalação da infraestrutura para 
a linha piloto e dos equipamentos de análise, outros projetos da universidade posteriores 
ao projeto apoiado pelo Fundo Amazônia vêm se beneficiando deles, contribuindo assim 
para a sustentabilidade dos resultados do projeto. Esse arranjo universidade-empresa abre 
possibilidades para formação de novos consórcios e novas parcerias em outros campos do 
conhecimento científico na Amazônia.

O projeto Florestas de Mangue, por sua vez, teve boa integração com o Instituto Chico Mendes 
para a Conservação da Biodiversidade (ICMBio), na gestão das reservas extrativistas marinhas, 
e com a comunidade de Taperaçu, o que gerou um impacto social positivo além do científico 
previsto no projeto, relevante na medida em que fomentou o desenvolvimento de habilidades 
dos moradores. O projeto Ilhas de Belém envolveu um levantamento socioeconômico em 
quatro comunidades insulares, mas a participação das comunidades nos resultados do projeto 
e o impacto desse sobre elas foram limitados; o maior impacto que pôde ser observado foi 
a incidência na política pela garantia do defeso na Colônia de Pescadores Z-9, enquanto nas 
outras o projeto poderia ter fomentado uma maior participação comunitária, o que poderia 
ter garantido uma maior sustentabilidade dos resultados do projeto. O projeto Incubadora 
de Políticas Públicas procurou estabelecer uma interação com municípios das mesorregiões 
prioritárias, mas isso ocorreu somente em parte. 

Em muitos casos em que houve integração, observou-se que essa já ocorria anteriormente ao 
projeto apoiado pelo Fundo; assim, pode-se dizer que ela foi potencializada, mas não criada 
pelos projetos. Onde essa integração existia e era baseada em parcerias de benefício mútuo 
entre os grupos de pesquisa e outros setores, ela foi sustentável; prova disso é a continuidade 
da parceria e do desenvolvimento das pesquisas. Essa integração é muito relevante para o 
nascimento das demandas para a condução de pesquisas, cujos resultados têm uso prático 
por outros atores para além da academia. Além disso, a integração entre diferentes setores 
aproveita os conhecimentos e permite agregar os saberes de cientistas, governo, setor 
privado, comunidades tradicionais e moradores locais, permitindo abordagens mais completas 
e relevantes para problemas reais.
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4.1.4  Captação de recursos e 
fortalecimento de grupos de pesquisa locais

Todos os estados da Amazônia Legal possuem suas Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs), 
que contribuem para ampliar a base de fomento a projetos de desenvolvimento científico e 
tecnológico na região. Esse apoio soma-se aos recursos disponibilizados por agências no nível 
nacional, como CAPES e CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 
por meio de vários programas estratégicos e editais temáticos. Dentre essas diversas fontes de 
financiamento, a contribuição do Fundo é expressiva. Por exemplo, do conjunto de instituições 
financiadoras de projetos coordenados pelo Centro de Valorização de Compostos Bioativos da 
Amazônia (CVACBA), o Fundo contribuiu com 17% dos recursos.

Como impacto positivo, pode-se constatar que os projetos permitiram aos grupos de pesquisa 
local captar novos recursos para a pesquisa de outras fontes, o que é importante tanto para 
a sustentabilidade dos investimentos quanto para a sua expansão. Isso ocorre porque a 
estruturação de laboratórios permite o fortalecimento dos grupos de pesquisa e confere 
robustez e segurança para outras fontes, públicas (CNPq e Financiadora de Estudos e projetos — 
Finep) e privadas (empresas), aportarem novos recursos. Além disso, a visibilidade internacional 
do Fundo Amazônia amplia o potencial de captação de novos financiamentos pelos grupos 
apoiados nos cinco projetos, o que pode assegurar a continuidade das pesquisas.

A Finep é  responsável pelo maior investimento para o projeto Compostos Bioativos da Amazônia 
(R$ 1.563.817,28), seguido pelo CNPq (R$ 1.274.947,61), Fundação Amazônia de Amparo 
a Estudos e Pesquisas (Fapespa) (R$ 780.163,73), CAPES (R$ 511.952,50) e empresas (R$ 
425.255,11), respectivamente. Além desses, a Petrobras também constitui uma fonte de 
recurso adicional captada graças aos investimentos do Fundo Amazônia, investindo por sua 
vez R$ 5.898.441,00 em projetos relacionados ao projeto Florestas de Mangue.

O potencial de captação de outros recursos sinaliza um grau de sustentabilidade relativamente 
elevado, a não ser no caso do projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia, em que o 
grupo formado não está mais articulado. A captação de novos recursos e o fortalecimento de 
grupos de pesquisa é muito relevante para o objetivo do Fundo Amazônia, pois tem a capacidade 
de multiplicar os efeitos da produção de CT&I.

4.1.5  Iniciativas de recuperação, 
conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia

A supressão da floresta amazônica para dar lugar a outros tipos de uso do solo, como agricultura 
e pecuária, ainda configura uma ameaça à conservação da biodiversidade no Bioma Amazônia.

Os projetos avaliados, de um modo geral, focaram no fortalecimento da infraestrutura de CT&I 
e geração de conhecimento sobre a biodiversidade na Amazônia. Devido a essas características, 
todos tiveram impacto indireto em ações de recuperação, conservação e uso sustentável do 
bioma Amazônia, exceto o Florestas de Mangue, que teve efeito direto ao implementar ações de 
reflorestamento em áreas de mangue. 
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O projeto Florestas de Mangue contribuiu, efetivamente, para o reflorestamento e recuperação 
de áreas degradadas desse ecossistema, mas as áreas recuperadas eram relativamente 
pequenas quando consideramos os danos causados por uma rodovia local sobre a drenagem do 
ecossistema (nesse caso, a adequação da rodovia, com base no conhecimento científico gerado 
pelas instituições locais, promoveria um benefício muito maior). Mais do que o efeito direto, o 
desenvolvimento de ações de recuperação teve um impacto didático importante, com potencial 
de mudança na postura da comunidade em relação à conservação do manguezal, além de gerar 
conhecimento que pode ser aproveitado por outras iniciativas que agem diretamente nesse 
sentido. Dessa forma, quando se trata de CT&I, tanto o tamanho da área recuperada (9 ha) mas 
principalmente o conhecimento gerado e o seu efeito educativo são relevantes. Isso porque, 
embora o objetivo do Fundo Amazônia seja a recuperação, conservação e uso sustentável do 
Bioma Amazônia, na componente 4 esse efeito não é, por definição, alcançado de forma direta.

Outros projetos, como o Compostos Bioativos da Amazônia, tiveram impacto indireto ao 
contribuírem para a valorização da biodiversidade nas cadeias produtivas e para o favorecimento 
do seu uso sustentável. Esses impactos resultam do desenvolvimento de novos produtos, como 
o açaí desengordurado (light) e cosméticos contendo extrato de plantas, e da criação de redes 
de pesquisa em parceria com o setor privado. Por isso, a contribuição das iniciativas para a 
recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma para o objetivo do Fundo Amazônia é 
muito relevante em todos os projetos em que ocorreu. 

A sustentabilidade dessas iniciativas foi alta no projeto Compostos Bioativos da Amazônia (casos 
em que os produtos adquiriram valor econômico) e moderada nos projetos Biodiversidade 
e Florestas de Mangue (pois os grupos locais continuam interessados e existem novos 
financiamentos). No caso dos projetos Ilhas de Belém e Incubadora de Políticas Públicas da 
Amazônia não há sustentabilidade nem relevância porque não houve impactos nesse sentido.

4.1.6  Negócios envolvendo novos produtos 
ou processos tecnológicos sustentáveis

Dois projetos apoiaram o desenvolvimento de negócios envolvendo novos produtos ou 
processos tecnológicos sustentáveis: Compostos Bioativos da Amazônia e Florestas de Mangue. 
Entretanto, somente no caso do Compostos Bioativos da Amazônia esses empreendimentos 
foram baseados em resultados das pesquisas apoiadas.

O projeto Compostos Bioativos da Amazônia colaborou com a empresa Amazon Dreams e a 
cooperativa CAMTA para a condução de pesquisas e para o desenvolvimento de tecnologias, 
além de prestar serviços para diversas empresas na análise de seus produtos. Foram produzidos 
em escala piloto compostos bioativos, pesquisas sobre pureza, capacidade antioxidante, 
funcionalidade e estabilidade química, além da otimização e desenvolvimento de novos processos 
obtidos a partir dos produtos da biodiversidade amazônica. Junto à CAMTA foram obtidas 
amêndoas de cacau com valor agregado e junto à Amazon Dreams foram desenvolvidas cápsulas 
de compostos extraídos do açaí. Essa estratégia mostrou-se exitosa em termos de divulgação 
científica em diferentes meios e aplicações tecnológicas, como é o caso do desenvolvimento de 
açaí parcialmente desengordurado (light) e sua divulgação. Assim, os resultados das pesquisas 
foram relevantes por responderem a demandas reais do mercado, impactantes por terem sido 
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amplamente divulgados e sustentáveis porque a parceria que se iniciou com o uso das instalações 
da empresa, e agora conta com a infraestrutura própria e adequada, foi construída por meio do 
projeto.

No projeto Florestas de Mangue, os empreendimentos apoiados foram baseados em 
conhecimento pré-existente e faziam parte da estratégia de envolvimento comunitário, 
não constando nos objetivos do projeto apoiado pelo Fundo Amazônia. Dessa forma, esses 
empreendimentos não se encaixam na teoria de mudança.

4.1.7  Políticas públicas melhoradas para a 
recuperação, conservação e uso sustentável do 
Bioma Amazônia nas esferas federal, estadual e municipal

O impacto dos projetos sobre as políticas públicas foi limitado, o que tem relação com o fato 
de nenhum dos projetos avaliados ter objetivos específicos relacionados a políticas públicas 
e com fato de que projetos de pesquisa têm em geral apenas uma contribuição mais indireta 
a elas, na forma de recomendações e insumos. Ainda assim, houve desdobramentos positivos 
não esperados, como no caso do Projeto Florestas de Mangue, que impactou positivamente 
planos de manejo de unidades de conservação envolvendo manguezais, e do projeto Compostos 
Bioativos da Amazônia. Esse último impactou as políticas públicas relacionadas à qualidade do 
açaí ao desenvolver estudos que deram insumos para a consolidação de três classificações (açaí, 
açaí clarificado e açaí desidratado, segundo Instrução Normativa/MAPA Nº 37 de 1/10/18) e 
ao contribuir com a mobilização para a adoção dessas classificações na Instrução Normativa. 
Essa classificação visa dar mais transparência à cadeia de valor e mais segurança sanitária ao 
mercado consumidor de açaí quanto ao risco de contaminação do produto (por exemplo, pelo 
microrganismo causador da doença-de-chagas). O açaí classificado como "clarificado" ou 
"desidratado" estaria livre dessa contaminação.

O projeto Ilhas de Belém, por sua vez, apoiou a discussão para a obtenção do defeso para a 
Colônia de Pescadores Z-9, na Ilha de Mosqueiro, onde a atividade pesqueira é fonte de renda 
expressiva, com a elaboração de parecer para a concessão do seguro-defeso, que constitui uma 
renda adicional para os pescadores artesanais no período crítico em que a pesca fica proibida. O 
projeto da Incubadora de Políticas Públicas alcançou esse efeito apenas de forma parcial, uma 
vez que os projetos prioritários de desenvolvimento das mesorregiões, na grande maioria, não 
foram implementados devido à falta de continuidade das ações do projeto e de uma estratégia 
de comunicação de seus resultados.

Esses efeitos, quando ocorreram, demonstraram ter certo grau de sustentabilidade, pois as 
políticas públicas formuladas tendem a se manter ao longo do tempo. A relevância das políticas 
públicas alcançadas para o objetivo do Fundo Amazônia varia de projeto para projeto. Normas 
de qualidade de açaí, por exemplo, podem ser consideradas moderadamente relevantes, já 
que contribuem para a manutenção da atividade e, indiretamente, para a conservação dos 
povoamentos de açaizais nativos. Por outro lado, a implementação dos planos de manejo 
de unidades de conservação tem influência direta sobre a recuperação, conservação e uso 
sustentável da floresta.
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4.2  eficácia
A eficácia reflete a contribuição das ações para a geração dos resultados dos projetos. Em relação 
aos resultados, através da teoria de mudança foram levantados quatro tipos de resultados 
principais:

• Capacitação da população local e apoio a iniciativas comunitárias;

• Tecnologias e produtos sustentáveis desenvolvidos com patentes solicitadas ou 
depositadas;

• Teses, artigos científicos, ferramentas de gestão e material pedagógico ou informativo 
produzidos e divulgados;

• Construção, reforma e aparelhamento da infraestrutura para pesquisa.

 
Há também três ações principais: 

• Realização de pesquisa sobre biotecnologia, biodiversidade, impactos socioeconômicos e 
ambientais, vulnerabilidade socioambiental e desenvolvimento de modelos para medição 
da biomassa e de carbono capturado e armazenado;

• Distribuição de bolsas de pesquisa, iniciação científica, etc.;

• Construção, reforma e aparelhamento da infraestrutura para pesquisa (é ao mesmo 
tempo ação e resultado).

 
Assim, pode-se relacionar essas ações com os resultados dos projetos quanto à sua eficácia 
(Tabela 8).

Tabela 8  Relação entre ações e resultados dos projetos

 

  Biodiversidade 
Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de 
Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora de 
Políticas Públicas 
da Amazônia 

Pesquisadores(as) 
fixados(as) 

1  17  22  2  84  
27

 

 

 

Ações Resultado  Realização de pesquisa  Pagamento de bolsas  Construção, reforma e 
aparelhamento da 
infraestrutura para 
pesquisa 

Capacitação da 
população local e apoio a 
iniciativas comunitárias 

Tecnologias e produtos 
sustentáveis 
desenvolvidos com 
Patentes solicitadas ou 
depositadas 

Teses, artigos científicos, 
ferramentas de gestão e 
material pedagógico ou 
informativo produzidos e 
divulgados 

Infraestrutura para 
pesquisa 

 
Eficácia no âmbito do projeto:     = Ineficaz;    = pouco eficaz;    = muito eficaz  
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A construção e aparelhamento de laboratórios, embora importante para fortalecer os grupos 
de pesquisa local, dar sustentabilidade aos avanços e gerar impactos positivos futuros, não é 
um pré-requisito para a geração de resultados de pesquisa, patentes ou capacitação dentro do 
prazo dos projetos, que muitas vezes se apoiam na infraestrutura previamente existente. Como 
a infraestrutura foi concluída somente ao final do tempo de execução dos projetos, não foi um 
meio eficaz considerando apenas os resultados alcançados dentro do período do projeto. Ela é 
importante, no entanto, para a condução das pesquisas posteriores ao projeto.

A realização das pesquisas contribuiu fortemente para a geração de publicações científicas e 
em dois projetos, Compostos Bioativos da Amazônia e Biodiversidade, também contribui para a 
geração de tecnologias e produtos. Em termos de capacitação da população, a contribuição foi 
limitada, pois somente houve capacitação no projeto Florestas de Mangue e essa foi parcial, fruto 
do conhecimento gerado pelas pesquisas do projeto (algumas capacitações foram baseadas em 
conhecimentos não relacionados com a pesquisa em andamento, como artesanato com a fibra 
da bananeira). É importante ressaltar que o envolvimento da comunidade não estava previsto 
no quadro lógico do projeto.

O pagamento de bolsas foi eficaz em três dos quatro resultados principais, tendo em vista 
o número de teses e artigos publicados pelos(as) bolsistas, assim como sua participação no 
desenvolvimento de tecnologias e produtos sustentáveis e sua participação nas capacitações da 
população local e apoio a iniciativas comunitárias.

4.3  eficiência
A eficiência busca mensurar a qualidade dos produtos e serviços em relação aos recursos 
investidos nos projetos, comprovando assim se o recurso financeiro foi investido da forma mais 
econômica e se os resultados foram alcançados satisfatoriamente.

 

 

 

CATEGORIAS DE 
DESPESAS 

Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de  
Mangue  

Ilhas de  
Belém  

Incubadora  
de Políticas  
Públicas da  
Amazônia  

Bolsas de pesquisa  N/A  R$ 85.817,18   R$ 713.420,00   R$ 52.800,00   R$ 2.111.200,00  

Custo de contratação  R$ 10.457,20   R$ 10.451,70   R$ 10.452,70   R$ 10.452,70   R$ 10.457,80  

Despesas administrativas  R$ 171.690,58   R$ 56.534,00   R$ 93.890,00   R$ 53.696,73   R$ 128.268,20  

Diárias  N/A  R$ 6.690,00   R$ 7.049,06   R$ 65.364,63   R$ 100.878,34  

Equipamentos e material 
permanente 

R$ 1.279.888,98   R$ 965.448,00   R$ 361.191,61   R$ 137.401,59   N/A 

Material de consumo  N/A  R$ 166.756,13   R$ 63.604,13   R$ 49.772,59   R$ 15.359,26  

Obras e instalações  R$ 3.370.430,98   R$ 77.360,00   R$ 690.370,28   R$ 487.889,98   N/A 

               

 
  

            

 
  

              

                

 

 

→
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Tabela 9  Gastos por projeto por item

 
 
O total de despesas é superior ao volume de recursos apoiado pelo Fundo Amazônia, pois foram 
utilizadas partes dos rendimentos obtidos com a aplicação dos recursos desembolsados, além de 
recursos de outras fontes, no caso do projeto Compostos Bioativos (recursos da Amazon Dreams 
e da CAMTA, parceiras do projeto). Os rendimentos que não foram utilizados foram devolvidos. 
Isso está resumido na tabela abaixo:

Tabela 10  Total de despesas em relação ao valor do apoio do Fundo Amazônia

 

CATEGORIAS DE 
DESPESAS 

Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de  
Mangue  

Ilhas de  
Belém  

Incubadora  
de Políticas  
Públicas da  
Amazônia  

 

 

 
 

   
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

               

                

                

               

 
 

             

               

               

Passagens  N/A  R$ 2.253,61   R$ 10.316,07   R$ 1.272,94   R$ 142.590,74  

Serviços de terceiros 
(Pessoa Física)  

N/A  N/A  R$ 148.000,00   R$ 248.723,27   R$ 44.665,30  

Serviços de terceiros 
(Pessoa Jurídica)  

R$ 413.530,73   R$ 122.149,62   R$ 39.281,70   R$ 35.762,00   R$ 107.147,59  

TOTAL DEDE SPESAS   R$ 5.245.998,47    R$ 1.493.460,24    R$  2.137.575,55   R$  1.143.136,43    R$ 2.660.567,23  

 

 

VALOR APOIADO 
PELO

 
FUNDO 

AMAZÔNIA 

R$ 4.639.706,98   R$ 1.352.368,48  R$ 1.982.143,00  R$ 1.138.083,93  R$ 2.660.567,23 

RECURSO DE OUTRAS 
FONTES 

N/A   R$ 61.021,00  N/A  N/A  N/A 

RENDIMENTOS  R$ 607.693,55   R$192.847,23  R$227.742,94  R$82.891,24  R$ 111.894,42 

VALOR DEVOLVIDO  (-) R$ 1.402,07   (-) R$ 112.776,47  (-) R$ 72.310,39  (-) R$77.838,74  (-) R$ 155.412,09 

TOTAL DEDE SPESAS  R$  5.245.998,47
  

R$ 1.493.460,24
  

R$ 2.137.575,55
  

R$ 1.143.136,43
  

R$ 2.660.567,23
  

 
 

Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de 
Mangue 

Ilhas de  
Belém  

Incubadora  
de Políticas  
Públicas da  
Amazônia  

 
Valor
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A Tabela 11 resume as relações de eficiência dos processos de execução, discutidos na seção 
seguinte: 

Tabela 11  Eficiência dos processos de execução

4.3.1  Arranjos, execução e gestão de projetos

O arranjo de gestão e execução financeira com a FADESP funcionou bem, com dificuldades 
relatadas apenas relativas à apresentação de comprovantes diante da realidade de informalidade 
da região. A Fundação foi remunerada dentro de uma linha de custos denominada "despesas 
operacionais", que cobre os custos administrativos da execução dos projetos. 

A execução dos projetos demonstrou um bom entrosamento entre os(as) executores(as) 
técnicos(as) e financeiros e o Fundo Amazônia. Além disso, as regras de desembolso foram 
consideradas apropriadas para as ações e prazo dos projetos, incluindo a flexibilidade na 
sua adaptação.   

A gestão dos recursos e aquisições dos projetos foi, em geral, eficiente. Isso foi garantido pelo 
modelo de gestão, que inclui regras de contratação e transparência. A exceção se deu no caso 
das obras (ver seção a seguir).

O monitoramento dos projetos foi feito por meio dos relatórios anuais e de contatos periódicos 
com as equipes do BNDES. Esses contatos foram considerados muito positivos, tanto pela 
orientação provida pelo BNDES quanto pela relação de confiança que se estabeleceu entre as 
partes, resultando em maior flexibilidade, especialmente quanto aos prazos de execução, o que 
foi bem recebido pelos projetos diante das dificuldades no cumprimento dos prazos das obras 
de infraestrutura.

O processo de preenchimento dos relatórios, seu formato e sua importância nem sempre foram 
bem compreendidos pelos representantes dos projetos, que às vezes os consideravam mera 
burocracia para acesso aos recursos, em vez de instrumentos eficientes de gestão. 

  
 

Projeto 

Processo

  Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de 
Mangue 

Ilhas de Belém  Incubadora de 
Políticas 
Públicas da 
Amazônia 

Procedimentos de 
relatório 

 
 

     

Arranjo de gestão com 
a FADESP 

     

 

 

Gestão, monitoramento 
e prestação de contas 
dos projetos 

         

Obras            

Aquisição de 
equipamentos 

         

 

 

 

 

 

 

 
Eficácia no âmbito do projeto:     = Ineficaz;    = pouco eficaz;    = muito eficaz;            = Não se aplica           
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A forma de relatar, preenchida pelo próprio coordenador de projeto, é eficiente do ponto de 
vista de custos, mas sobrecarrega o profissional, que além de coordenar o projeto também 
coordena as pesquisas realizadas. Esse acúmulo de funções pode ter contribuído para a baixa 
compreensão de terminologias, o que prejudica a qualidade da relatoria, para a dificuldade de 
separação entre os resultados da pesquisa e os resultados do projeto, e para o baixo índice de 
execução das correções e esclarecimentos apontados pelo BNDES. 

Um dos pontos mais importantes para a estruturação dos grupos de pesquisa e a sustentabilidade 
das pesquisas para além do tempo do projeto foram as obras de infraestrutura. Em todos os 
projetos em que eram previstas obras, sua execução apresentou atrasos, o que levou à dilatação 
da data de término dos projetos (Tabela 12). 

Tabela 12  Ano de conclusão das obras dos projetos

 
O processo de construção também foi bastante trabalhoso para os(as) coordenadores(as) dos 
projetos, com muitos passos burocráticos30, o que dividiu a atenção de pesquisadores(as) entre 
a pesquisa e a execução da obra.

Em alguns casos, aproveitou-se um projeto arquitetônico anterior ao projeto, resultando na 
aceleração da sua execução. Entretanto, os prédios não foram planejados para atender ao grupo 
de pesquisa específico. Há um trade-off entre rapidez e adequação. Isso resultou em alguns 
espaços apertados para as atividades, com laboratórios apinhados de equipamentos e falta de 
espaço para circulação dos usuários, como no caso do projeto Biodiversidade.

Os equipamentos foram adquiridos em geral de forma eficiente, mas em alguns casos, como no 
do projeto Compostos Bioativos da Amazônia, houve atraso na aquisição e entrega por conta 
de problemas burocráticos. Observou-se alguns casos de equipamentos que ainda não foram 
instalados, como um gerador do projeto Biodiversidade, necessário para manter os computadores 
operando mesmo diante das frequentes quedas de energia e assim não interromper o andamento 
das pesquisas. Outro caso marcante é relacionado ao projeto Florestas de Mangue, em que há um 
veículo adquirido disponível, mas não pode ser utilizado pelo projeto porque não há motorista 
autorizado (pela universidade) à disposição. 

30. Por exemplo, o atraso de dois anos no início da obra do Laboratório de Ecologia de Mangue (LAMA) da UFPA foi causado 
por problemas técnicos e burocráticos, pois a Prefeitura do Campus da UFPA, sediada em Belém, tinha discordância em 
relação ao projeto técnico e arquitetônico que sofreu adequações. A construção localizada em área alagada comprometeu 
o orçamento, exigindo aporte da Universidade. Isto resultou em um problema de gerenciamento por parte da Prefeitura 
(licença ambiental, licitação e conclusão da obra).    

 

       
 

 

Efeito indireto  Biodiversidade 
Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de 
Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora de 
Políticas 
Públicas da 
Amazônia 

Ano de conclusão da 
infraestrutura  2018  2018  2018  2015 

Sem 
infraestrutura 

Ano de conclusão do 
projeto  2018  2018  2018  2015  2016 
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Apesar da aquisição ter sido eficiente, observa-se a sua baixa sustentabilidade, visto que os 
custos com a sua manutenção (muitas vezes altíssimos, por se tratarem de equipamentos de 
ponta e/ou oriundos do exterior) não estão previstos no projeto e, muitas vezes, são pagos 
pelos(as) próprios(as) pesquisadores(as) que os utilizam.

Para contornar problemas relacionados com a demora na aquisição de equipamentos e na 
conclusão das obras, os projetos tiveram que ser criativos. Por exemplo, o projeto Compostos 
Bioativos da Amazônia utilizou a linha piloto da Amazon Dreams31 para processar os extratos e 
realizar os testes de permeabilidade em derme com extratos de açaí, urucum, folha de muruci 
e embaúba para avaliar a sua capacidade antioxidante. De forma similar, pesquisas no projeto 
Ilhas de Belém foram conduzidas em outros espaços que não o laboratório que estava sendo 
construído pelo projeto e os(as) pesquisadores(as) do projeto Biodiversidade utilizaram 
equipamentos e instalações de laboratórios parceiros em algumas fases dos experimentos.

31. Com a entrega definitiva dos equipamentos todo o processo de fracionamento de extratos dos compostos bioativos 
passou a ser realizado na linha piloto do Centro.
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De maneira geral, os projetos avaliados foram efetivos no cumprimento das metas estabelecidas, 
tendo como resultados o aumento da capacidade de infraestrutura, equipamentos e técnica 
para realização de pesquisas científicas de alto impacto na Amazônia; formação, capacitação e 
fixação de recursos humanos; publicações científicas; patentes; e fortalecimento e ampliação 
de novas redes de pesquisas. Com relação à fixação de recursos humanos, no total dos cinco 
projetos foram concedidas 91 bolsas e fixados(as) 126 pesquisadores(as), estando o maior 
número concentrado no projeto Incubadora de Políticas Públicas (84), seguido pelos projetos 
Florestas de Mangue e Compostos Bioativos da Amazônia.

Embora não seja diretamente um objetivo da componente 4 do Fundo Amazônia, a avaliação 
demonstrou que a realização de atividades de extensão em projetos de desenvolvimento 
científico e tecnológico contribuem para uma inserção mais fluida dos(as) pesquisadores(as) 
junto ao seu público alvo.

O potencial de colaboração entre os cinco projetos avaliados, mesmo sendo desenvolvidos 
pela mesma instituição, a Universidade Federal do Pará, superou a interação que tiveram na 
realidade, especialmente ao considerar que todos abordaram a temática da sociobiodiversidade 
no Bioma Amazônia. 

O tempo de execução dos projetos, por sua vez, demonstrou-se insuficiente para o 
desenvolvimento das pesquisas com o apoio da infraestrutura e dos equipamentos previstos 
no projeto. Devido ao longo tempo de execução das obras, o impacto da infraestrutura e 
dos equipamentos foi maior para o fortalecimento dos grupos de pesquisa e a realização de 
pesquisas após o término do projeto. Em projetos futuros, recomenda-se a extensão do tempo 
de execução ou o ajuste da expectativa de que a estruturação dos laboratórios contribua para 
a pesquisa alvo do projeto.

No apoio a projetos futuros nessa linha, o Fundo Amazônia poderia requisitar evidências da 
demanda social e/ou econômica das pesquisas, da necessidade da estruturação de laboratórios 
para apoiar a pesquisa proposta, da presença de grupos motivados de pesquisadores(as) com 
linhas de pesquisa relevantes para a conservação e uso sustentável do bioma, da atuação em 
rede desses(as) pesquisadores(as) e da capacidade desses grupos de captar novos recursos.

Finalmente, as ações exitosas desenvolvidas no âmbito dos projetos revelaram a importância 
estratégica da componente 4 do Fundo Amazônia, especialmente em um bioma onde a 
realização de pesquisas ainda enfrenta enormes dificuldades em termos de infraestrutura, 
equipamentos e recursos humanos qualificados.

5. conclusões
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recomendações

Aos(às) coordenadores(as) do projeto

• Envolver representantes dos(as) beneficiários(as) na concepção de projetos e definir 
estratégias de participação desses(as) durante a sua execução;

• Criar um arranjo interinstitucional que implique em agilizar os processos burocráticos, de 
modo a não comprometer, em demasia, o cronograma de execução física do projeto;

• Fomentar a realização de pesquisas que respondam a demandas das comunidades e do 
setor privado, por meio de editais específicos;

• Ampliar e fortalecer as parcerias da Universidade com o setor privado, por meio do 
desenvolvimento de modelos de parcerias que possam ser mais rapidamente acionados, 
de modo a sedimentar a cooperação entre o mundo acadêmico e empresarial, além de 
facilitar a captação de fundos privados;

• Aproveitar as atuais redes de cooperação técnico-científicas de modo a garantir a 
sustentabilidade das agendas de pesquisa e inovações tecnológicas;

• Desenvolver uma estratégia de comunicação e disponibilização de resultados que alcance 
os diferentes públicos potenciais da informação, para além do público acadêmico, que 
permita seu uso e estimule a produção de novos conhecimentos;

• Em caso de projetos que envolvem obras de infraestrutura e aquisição de equipamentos, 
demonstrar a existência de infraestrutura e equipamentos que possibilitem a realização 
da pesquisa durante a execução da obra e aquisição dos mesmos, além de demonstrar a 
demanda pelo uso e capacidade financeira de manutenção para além do tempo de duração 
do projeto.

Ao Departamento de Meio Ambiente 
e Gestão do Fundo Amazônia/BNDES

• Fornecer capacitações em gestão de projetos, monitoramento de resultados e 
preenchimento dos relatórios para os(as) executores(as) de projetos de desenvolvimento 
científico e tecnológico;

6. Recomendações  
e lições aprendidas
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• Alocar maior tempo de execução para projetos que envolvem obras de infraestrutura e 
aquisição de equipamentos para a realização das pesquisas propostas;

• Demandar estratégia de sustentabilidade financeira na proposta de projeto, especialmente 
em casos de projetos que envolvam obras de infraestrutura e serviços de manutenção de 
médio/longo prazo;

• Demandar apresentação de evidências da integração entre cientistas, governo, setor 
privado, comunidades tradicionais e moradores(as) locais na submissão das propostas, a 
não ser que fomentar essa integração seja um dos objetivos do projeto;

• Apoiar projetos da componente 4 concebidos e executados em redes de pesquisa;

• Estimular nas chamadas públicas a criação de arranjos que valorizem a integração dos(as) 
executores(as) do projeto junto ao setor privado;

• Estimular nas chamadas públicas projetos que priorizem cadeias produtivas que tenham 
impacto sobre as populações;

• Dar continuidade ao apoio a projetos positivamente avaliados da componente 4, 
valorizando assim aqueles que internalizam a dimensão socioambiental e contribuem 
para o conhecimento e manejo dos ecossistemas amazônicos;

• Estabelecer um diálogo contínuo com o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) a respeito das demandas por pesquisa na Amazônia, de forma a 
orientar estrategicamente a seleção de projetos;

• Demandar que os projetos de pesquisa abasteçam os bancos de dados oficiais, entre os quais:

• Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira (SiBBr), do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC): uma plataforma online 
que pretende reunir a maior quantidade de dados e informações existentes sobre 
a biodiversidade do Brasil. Seu objetivo é apoiar a produção científica e processos 
de formulação de políticas públicas e tomada de decisões associadas à conservação 
ambiental e ao uso sustentável dos recursos naturais, por meio do estímulo e facilitação 
à digitalização, publicação na internet, integração de dados de livre acesso e uso de 
informações sobre a biodiversidade brasileira;

• Portal da Biodiversidade (PortalBio): uma parceria entre o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
com apoio da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, como 
parte do Projeto Monitoramento da Biodiversidade com Relevância para o Clima;

• Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional 
Associado (SisGen): um sistema eletrônico criado pelo Decreto nº 8.772, de 11 de 
maio de 2016, que regulamenta a Lei nº 13.123, de 20 de maio de 2015, como um 
instrumento para auxiliar o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGen) na 
gestão do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado.

• Em relação à atual fase do PPCDAm, em vigor até 2020, o Fundo Amazônia deve promover 
o desenvolvimento da bioeconomia por meio de alimentos e fármacos, temas que podem 
fortalecer o Plano Operacional do PPCDAm.
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lições aprendidas

• As obras de infraestrutura e os equipamentos adquiridos têm sua sustentabilidade 
prejudicada quando não existe estratégia para garantir os recursos de manutenção;

• O tempo de execução dos projetos deve ser mais longo para que as obras de infraestrutura 
e os equipamentos adquiridos tenham impacto sobre a pesquisa desenvolvida no projeto 
e não apenas sobre pesquisas posteriores à sua conclusão;

• A elaboração e execução de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico precisa 
fortalecer a dimensão da comunicação e do estreitamento de laços com os(as) potenciais 
usuários(as) das informações geradas para que os resultados da pesquisa não caiam no 
esquecimento;

• A realização de atividades de extensão em projetos de desenvolvimento científico e 
tecnológico contribuem para uma inserção mais fluida dos(as) pesquisadores(as) junto 
ao seu público alvo e para que as pesquisas tenham um impacto social positivo além do 
acadêmico;

• Levar em consideração as demandas sociais e/ou econômicas das pesquisas na elaboração 
do projeto é essencial para que a pesquisa aplicada produza resultados que não se 
restrinjam apenas à academia;

• A maior promoção da equidade de gênero no fortalecimento dos recursos humanos 
envolvidos em projetos de desenvolvimento científico e tecnológico tem potencial de 
fortalecer as pesquisas desenvolvidas por promover a diversificação das perspectivas 
envolvidas nela.
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7.1  Avaliações individuais dos projetos
 

7.1.1  Projeto Biodiversidade

7.1.2 Projeto Compostos Bioativos da Amazônia

7.1.3 Projeto Florestas de Mangue

7.1.4  Projeto ilhas de belém

7.1.5 Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia

7. anexos
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introdução

Tabela 13 Ficha do projeto Biodiversidade

Resumo do projeto

O projeto Biodiversidade teve por objetivo a construção e fortalecimento da infraestrutura 
de ciência, tecnologia e inovação da UFPA, com foco em estudos da biodiversidade do bioma 
Amazônia. Apoiado com recursos do Fundo Amazônia, o projeto viabilizou a construção e 
aparelhamento do primeiro Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade (CEABIO) da 
região Norte do país, envolvendo ainda a reforma do Laboratório de planejamento de fármacos 
e do laboratório de Neuroquímica Molecular e Celular (LNMC) do Instituto de Ciências 
Biológicas (ICB).

7.1.1  Projeto Biodiversidade

 

Título do projeto:  Biodiversidade 

Organismo responsável (Gestão dos projetos):  Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Organismo Responsável (Gestão Financeira):   Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
(FADESP) 

Período dos projetos:  1° trimestre de 2013 ao 1º trimestre de 2018 

Abrangência Territorial:  Estado do Pará 

Beneficiários:  UFPA, comunidade científica, potenciais fornecedores e 
empresas da região amazônica que trabalhem com produtos 
oriundos da biodiversidade e seus potenciais consumidores 

Objetivo:  Ampliar a infraestrutura de pesquisa da UFPA voltada para o 
estudo da biodiversidade, compreendendo: (i) construção e 
estruturação do Centro de Estudos Avançados da 
Biodiversidade (CEABIO); e (ii) reforma do Laboratório de 
Planejamento de Fármacos e do Laboratório de Neuroquímica 
Molecular e Celular e aquisição e instalação de equipamentos 
para pesquisa em biotecnologia 

Valor total do projeto:  R$ 4.639.706,98 

Valor do apoio do Fundo Amazônia:  R$ 4.639.706,98 
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O prédio do CEABIO, com área construída de 1.300 m2, está localizado no módulo 11 do 
Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT Guamá), no campus da Universidade Federal 
do Pará. As pesquisas planejadas para serem conduzidas nos dois laboratórios estruturados 
priorizaram o desenvolvimento de fármacos a partir dos produtos da biodiversidade amazônica 
e do isolamento de peptídeos de sementes amazônicas com atividades biológicas de interesses 
biomédicos, e o desenvolvimento de bioerbicidas com base na caracterização dos biocompostos 
de plantas amazônicas.

A maior parte dos recursos do projeto (75%) destinou-se à construção e reforma laboratorial. 
Por ter sido um projeto que teve forte ênfase em infraestrutura, mobilizou poucas pessoas e 
teve baixo impacto na fixação de recursos humanos.

Lógica de Intervenção

A Figura 3 apresenta a lógica de intervenção acordada entre os executores do projeto e o Fundo 
Amazônia:

 
Figura 3  Lógica de Intervenção segundo Quadro Lógico do projeto Biodiversidade 
 

P
ro

d
u

to
s 

e 
se

rv
iç

o
s

E
fe

it
o

 d
ir

et
o

s
Ef

ei
to

 in
d

ir
et

o
s Componente Ciência, Inovação e Instrumentos Econômicos (4)

Atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem para a

recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia

Conhecimento e tecnologias voltados para

o uso sustentável da biodiversidade amazônica

produzidos e difundidos

Construção e estruturação do Centro de

Estudos Avançados da Biodiversidade

(CEABIO) na UFPA para a realização

de pesquisas sobre a biodiversidade

amazônica

Reforma do Laboratório de Neuroquímica

Molecular e Celular e do Laboratório de 

Planejamento de Fármacos e aquisição de

equipamentos para pesquisa em 

biotecnologia na UFPA



54

Metodologia específica

A avaliação seguiu os critérios de avaliação e a metodologia descritos na parte principal do 
relatório.

Na coleta de dados primários, foram priorizadas consultas e entrevistas semiestruturadas 
envolvendo a coordenação do projeto e coordenadores(as) dos Laboratórios de Planejamento 
de Fármacos e de Neuroquímica Molecular e Celular, além de membros chave do grupo de 
pesquisa. Foram também consultados os gestores da Fundação de Amparo e Desenvolvimento 
da Pesquisa (FADESP).

 
Perguntas orientadoras

Para cada avaliação individual, foram elaboradas perguntas orientadoras específicas que 
guiaram a missão de campo. A seguir, as perguntas orientadoras direcionadas para medir o 
impacto desse projeto:

1. As obras do CEABIO e dos laboratórios foram realizadas como previstas, apoiando 
as atividades de diagnóstico e pesquisas sobre biodiversidade e bioativos de plantas 
amazônicas?

2. O fortalecimento da infraestrutura de apoio às pesquisas sobre biodiversidade teve algum 
impacto na formação de novas redes de cunho científico na Amazônia e dinamização 
de grupos de pesquisa sobre biodiversidade dos Institutos de Ciências Biológicas e de 
Ciências Exatas e Naturais da UFPA?

3. As obras e os equipamentos/insumos estavam efetivamente disponíveis para a realização 
das atividades de pesquisas? O quanto o suposto atraso nos processos licitatórios das 
obras civis e de aquisição de equipamentos (maioria importado) comprometeram o 
cronograma de desenvolvimento das pesquisas em biodiversidade?

4. Com que frequência e em que contexto se deu o diálogo do Projeto Biodiversidade com a 
administração das instituições?

5. Que novos produtos ou processos tecnológicos (patentes) aplicados na indústria 
alimentar, farmacêutica, química, biotecnológica e cosmética foram gerados a partir dos 
investimentos em CT&I?  

6. Como o CEABIO se articula com os demais setores e grupos de pesquisa da UFPA como: 
NUMA; ICB; ICEN e NAEA?

Avaliação de Resultados

Avaliação de Indicadores

Como primeiro passo da avaliação individual, foram avaliados os indicadores pactuados com o 
BNDES no início do projeto. A Tabela 14 apresenta os principais indicadores.
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Tabela 14 Principais indicadores do projeto Biodiversidade

 
Ao viabilizar uma infraestrutura adequada para a execução de projetos de pesquisa, o projeto 
alcançou metas relacionadas a publicações científicas, mas, no que se refere quantidade de 
pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de PD&I o indicador ficou embaixo da meta 
estipulada (somente foi fixada a responsável técnica do projeto).

Foram obtidos aceites em revistas indexadas, bem como dissertações defendidas com 
resultados obtidos a partir da utilização dos equipamentos adquiridos com aporte financeiro 
do projeto. O aceite de trabalhos científicos em periódicos de alta qualidade está acompanhado 
de exigências de análises mais sofisticadas, o que envolve equipamentos de alta tecnologia e 
elevado custo de aquisição.

Tais projetos de pesquisa englobam diversas áreas dentro da biotecnologia. Vão desde a 
identificação e o isolamento de compostos e substâncias oriundas de diversas fontes da 
biodiversidade amazônica, até testes biológicos desses compostos e substâncias, visando 
obtenção de produtos (novas drogas terapêuticas e/ou cosméticos, por exemplo).

Parte dos indicadores de impacto do projeto refere-se a resultados que serão obtidos ex-post, 
a partir do momento em que o CEABIO entre de fato em atividade. Depois de sua inauguração, 
em 21 de fevereiro de 2018, o edifício vem sendo ocupado pelos pesquisadores, que puderam 
iniciar suas atividades. Portanto, os indicadores de “número de patentes solicitadas ou 
depositadas” e “número de novos produtos ou processos tecnológicos desenvolvidos” ainda 
não foram medidos e têm previsão de alcance de suas respectivas metas para dois anos após 
término do projeto.

 

Principais Indicadores  Meta  Situação ao final do 
Projeto 

Efeito Direto (antigo Objetivo Específico): Conhecimentos e tecnologias voltados para o uso sustentável da                           
biodiversidade amazônica produzidos e difundidos 

● Número de patentes solicitadas ou depositadas  2  Não observado 

● Número de teses e artigos científicos publicados voltados para                 
a gestão territorial 

o Dissertações 
o Especialização 
o Trabalhos de conclusão de curso 
o Artigos 

10  40 

2 
 

3 
35 

● Número de pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades               
de PD&I fixados na região 

9  1 

Produtos e serviços: 

● Área de laboratório construída  Não definida   1.300 m² 

● Valor investido em infraestrutura (R$)  R$ 
3,333,287.80 

R$ 3.370.430,98 

● Área de laboratório reformada  Não definida  129,30 m² 

● Valor investido em infraestrutura de PD&I  R$ 
1,306,419.18 

R$ 1,466,589.79 
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teoria de mudança

Com base na análise dos indicadores e relatórios de desempenho do projeto e, seguindo a 
metodologia apresentada no item 3 do relatório, foi elaborada uma teoria de mudança para o 
projeto, revisada antes e após a missão de campo e entrevistas (Figura 4):

Figura 4  Teoria de mudança do Projeto Biodiversidade revisada após missão de campo

(As setas representam as hipóteses de resultados, ou seja, as suposições relativas às interações dos resultados; as caixas contém  
o objetivo que foi negociado e acordado; o espaço delimitado pela linha pontilhada mostra a área de responsabilidade do projeto) 
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A teoria de mudança do Projeto Biodiversidade é embasada em duas ações de infraestrutura, 
abrangendo a construção e reforma de laboratórios de pesquisa. Essas ações iriam refletir na 
mobilização de mais pesquisadores(as) e técnicos(as), que impulsionariam a geração de 
conhecimentos e desenvolvimento de tecnologias no setor de biotecnologia, com ênfase em 
cosméticos. Isto resultaria na promoção de mercados sustentáveis e valorização dos produtos da 
biodiversidade, que contribuiriam para o objetivo do Fundo Amazônia.
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Portanto, esperava-se que essa infraestrutura pudesse contribuir para elevação da qualidade 
das pesquisas em biodiversidade, em que os pesquisadores(as), em suas linhas de pesquisas, 
pudessem desfrutar de um espaço funcional e adequado à execução de suas pesquisas sobre 
biodiversidade, em todas suas vertentes.

Na análise da teoria de mudança revisada (Figura 4) observa-se que:

1. as ações foram de infraestrutura acadêmica e científica, além da aquisição e instalação 
de equipamentos para pesquisa em biodiversidade de três outros laboratórios da 
UFPA, o que em si contribuiu muito pouco para o envolvimento e fixação de técnicos e 
pesquisadores(as),

• a infraestrutura instalada também contribuiu pouco na promoção de produtos derivados 
da biodiversidade, assim tendo pouco impacto na geração de conhecimento sobre 
fármacos e bioerbicidas.

2. O processo de ocupação das novas estruturas tem sido paulatino. Isto comprometeu o 
andamento da execução de uma série de pesquisas originalmente propostas e captação 
de recursos para novos projetos.

• A reforma e aquisição de equipamentos, a despeito dos problemas técnicos e burocráticos 
enfrentados, contribuíram para o fortalecimento da infraestrutura da UFPA.

• Os efeitos esperados quanto à valorização dos produtos da biodiversidade, mudança 
da mentalidade e percepção sobre os benefícios do uso sustentável da biodiversidade e 
influência em políticas públicas neste segmento só foram alcançados em parte.

• A reforma e aparelhamento dos laboratórios de Neuroquímica Molecular e Celular 
(LNMC) do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) consistiu na reestruturação do espaço 
e confecção de armários e bancadas, aquisição e instalação de equipamentos e, de 
Planejamento e Desenvolvimento de Fármacos (LPDF) do Instituto de Ciências Exatas 
e Naturais (ICEN) da UFPA, consistindo na reestruturação do sistema elétrico para 
instalação de gerador de energia. 

 
O período relativamente longo de análise e aprovação do projeto pelo Fundo Amazônia, aliado 
aos problemas burocráticos envolvendo os processos de licenciamento ambiental, licitação 
da obra, dificuldade de relacionamento com a prefeitura do campus da UFPA, entre outros, 
contribuíram para a demora no início da obra.

O atraso pode ser atribuído a vários fatores. A dificuldade de relacionamento com a prefeitura do 
campus da UFPA e a burocracia na elaboração do projeto arquitetônico, foi um desses. Somente 
após a contratação de uma empresa privada pela reitoria, para concluir o projeto arquitetônico, 
é que foi possível agilizar e concluir esta fase do projeto e realizar a licitação.

Outro fator causador do atraso foi a dificuldade da Prefeitura da UFPA em destinar uma área 
no Campus Universitário para a construção do prédio. O problema foi sanado após ser decidido 
que o prédio seria construído no Parque de Ciência Tecnologia (PCT Guamá), que fica no próprio 
campus da UFPA, ainda que afastado de onde os departamentos originais se encontravam. Esta 
escolha se revelou como a mais correta, por possibilitar uma maior aproximação do CEABIO 
com os demais setores presentes no parque, fomentando parcerias, e por possibilitar um diálogo 
mais próximo com demandantes externos à academia. 



58

A existência de um espaço físico amplo que traz o nome a palavra “Biodiversidade”, foi apontada 
pelos entrevistados como um diferencial, para possibilitar a execução de pesquisas integradas e 
chamar atenção de parceiros. Porém, o deslocamento para o PCT Guamá foi mais um fator de 
atraso na execução da obra, pois precisou se submeter às normativas específicas e burocracias 
próprias desse setor.

Em consequência, o valor em Reais (R$) originalmente previsto não foi suficiente para a 
construção do CEABIO e a coordenação do projeto obteve autorização do BNDES para remanejar 
recursos de equipamentos em obra. Teve também a contrapartida da UFPA (R$ 829.355) 
correspondendo cerca de 15% do valor total do projeto, em obras e serviços como limpeza e 
urbanização do terreno, instalação de bancadas e armários, instalação elétrica complementar, 
instalação de grades e sistema de alarme, demonstrando compromisso institucional nesta obra. 

Após conclusão do projeto arquitetônico, a licitação foi realizada pela Fundação de Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP). O período de execução da obra foi de dois anos e nove 
meses (01/07/2014 e 30/04/2017). Iniciou sua ocupação somente em junho de 2018, após o 
término do projeto, de forma que o espaço não teve impacto sobre as pesquisas desenvolvidas 
no âmbito do projeto, mas contribui para o fortalecimento dos grupos de pesquisa e para a 
sustentabilidade dos resultados das pesquisas anteriores. 

Os procedimentos adotados pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa 
(FADESP) no processo de aquisição de equipamentos levaram à compra de alguns produtos de 
baixa qualidade, comprometendo sua durabilidade e funcionalidade. 

O processo de construção física, realização de serviços e compra de equipamentos, nem sempre 
foram lineares e previsíveis. Neste aspecto, segundo a coordenação do projeto, a equipe do 
Fundo Amazônia foi bastante flexível no atendimento às demandas pontuais, sobretudo na 
questão de remanejamento de recursos orçamentários e financeiros, o que possibilitou otimizar 
a aquisição e substituição de equipamentos não originalmente previstos no projeto. 

Embora novo, o prédio do CEABIO apresenta problemas de infiltração em sua estrutura. O 
projeto arquitetônico não privilegiou espaços amplos, tanto de circulação de pessoas quanto as 
próprias salas. Indiretamente, isto pode inibir o processo de ocupação destes espaços e ameaçar 
a sustentabilidade dos efeitos desejados do projeto. 

 
Impacto, sustentabilidade e relevância

A avaliação dos impactos das ações do projeto, a sua relevância e sustentabilidade após o término 
do projeto segue com foco em três efeitos diretos: (i) conhecimento produzido e difundido, (ii) 
captação de recurso e fortalecimento de grupos de pesquisa, e (iii) promoção produtos derivados 
da biodiversidade.

 
Conhecimento sobre o Potencial Econômico e a Importância 
da Biodiversidade para Produtos no Setor de Biotecnologia 

Apesar dos desafios na construção da infraestrutura planejada, o projeto e os grupos de pesquisa 
vinculados a ele conseguiram obter um bom resultado na geração do conhecimento.
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No decorrer do projeto, foram realizados três trabalhos de conclusão de curso, duas 
dissertações de mestrado, e trinta e cinco trabalhos publicados em revistas indexadas. Por 
meio do conhecimento gerado, incluindo o processo de formação de recursos humanos 
(pesquisadores(as)), o projeto também contribuiu para o fortalecimento dos programas de pós-
graduação (Mestrado e Doutorado) vinculados ao Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e o 
Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN).

Com a infraestrutura instalada no final do projeto, a expectativa é que novos projetos de 
desenvolvimento científico e tecnológico venham a ser executados com maior efetividade, 
podendo resultar na melhoria da qualidade da produção científica. Nesse sentido, três projetos 
foram submetidos ao Fundo Amazônia: “Recuperação Florestal das APPs do PAE Lago Grande”), 
“Metagenômica e metabarcoding como ferramenta para avaliação da saúde do ecossistema 
nas áreas de mineração da Hydro, Paragominas – PA” e “Measuring biodiversity dynamics using 
environmental DNA and metabarcoding: establishing baselines and monitoring recovery in affected 
ecosystems”. Enquanto o primeiro está em análise, os dois últimos foram aprovados e devem 
iniciar sua execução em 2019.

O aparelhamento de outros três laboratórios da UFPA (Laboratório de Biologia Estrutural 
(LBE) do ICB, Laboratório de Cromatografia Líquida (LabCroL) e Laboratório de Investigação 
Sistemática e Química Fina (LISQF), que atuam conjuntamente com o LNMC e LPDF/ICB, 
na execução de pesquisas integradas e uso compartilhado dos equipamentos, possibilitou 
o fortalecimento de redes de pesquisa, com a inclusão de pesquisadores de outros estados, 
como o Amapá. Os benefícios estendidos aos três laboratórios configuram um efeito positivo 
não planejado, uma vez que contribuiu para o fortalecimento da infraestrutura de CT&I em 
biodiversidade.

 
Captação de recursos e 
fortalecimento de grupos de pesquisa locais 

Considera-se que o fortalecimento da infraestrutura de pesquisa científica incentiva o potencial 
de captação de novos financiamentos.

O núcleo de pesquisadores(as) que participou desde o início do projeto Biodiversidade, adquiriu 
potencial para captação de novos projetos de desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse 
sentido, quatro projetos foram submetidos ao Fundo Amazônia, sob a coordenação de um grupo 
de pesquisadores(as) da UFPA e da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), estando em 
análise. A infraestrutura construída com apoio do Fundo Amazônia certamente contribuiu para esta 
iniciativa, na medida que esses novos projetos buscam focar em recursos de equipamento e custeio.

Além disso, os(as) pesquisadores(as) do CEABIO aprovaram dois novos projetos: um junto ao 
governo da Noruega e outro junto à companhia norueguesa Hydro. Este último, orçado em 1,2 
milhão de Reais, foca em estudos com vertebrados (carnívoros) e análise de DNA de mosquitos.

O projeto apoiado pelo Fundo Amazônia contribuiu para o fortalecimento da rede de cooperação 
em biodiversidade, cujos pesquisadores(as) atuam nos laboratórios que foram beneficiados. 
Atualmente, existem redes de cooperação em pesquisa e desenvolvimento com a Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estadual Norte Fluminense e Museu Emílio Goeldi. Da 
mesma forma, a existência de convênios de pesquisa com instituições internacionais como a 
Universidade de Cambridge, Universidade de Buenos Aires e uma Universidade na Noruega, 
pode se constituir num fator de sustentabilidade das atividades de desenvolvimento científico e 
tecnológico do CEABIO.
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Outras duas redes fortalecidas pelo projeto foram a de agricultura familiar, que resultou na 
submissão de um projeto ao Fundo Amazônia, com a participação da FADESP, do Núcleo de 
Altos Estudos Amazônicos (NAEA) da UFPA e da UFRA. A rede de estudos em princípios 
ativos de plantas da Amazônia, envolveu pesquisadores(as) do grupo de Farmácia e do grupo 
de Engenharia de Alimentos na UFPA. Essas têm alguma interface com a agenda de pesquisa e 
desenvolvimento de tecnologias do CEABIO, e podem gerar novas sinergias para potencializar 
o segmento de bioeconomia na Amazônia. A manutenção dessas redes de cooperação científica 
depende muito do dinamismo dos grupos de pesquisa envolvidos e dos recursos para apoio a 
projetos por eles captados.

 
Promoção de produtos derivados da biodiversidade 
no setor farmacêutico, cosméticos e de bioerbicidas

Ficou evidenciado que existe pouca relação com o setor empresarial, sobretudo o farmacêutico, 
provavelmente em decorrência da ênfase que o corpo de pesquisadores(as) deu às pesquisas 
básicas, cujos resultados despertaram reduzido interesse do setor privado.

A produção de conhecimento sobre biocompostos com potencial para uso no setor de fármacos, 
dermocosméticos e bioerbicidas não resultou em contribuições relevantes.

 
Eficácia

O foco na pesquisa básica por parte dos pesquisadores(as), que realizam estudo sobre a 
biodiversidade no âmbito da nova infraestrutura de pesquisa, tem despertado pouco interesse 
do setor empresarial que atua na área da bioeconomia. Isto é preocupante na medida que 
compromete a construção de novos canais de interlocução com esse setor.

Por outro lado, todos os produtos e serviços, aos quais o projeto se propôs, foram integralmente 
realizados, por ter sido um projeto calcado, essencialmente, na execução de obras, reformas, 
serviços e equipamentos.

A construção do CEABIO permitiu aglutinar os pesquisadores(as) de áreas similares de 
conhecimento, antes dispersos nas diferentes unidades acadêmicas, num único prédio. Isso 
facilitou a integração e ampliou a perspectiva de condução de pesquisas multidisciplinares, 
criando um ambiente produtivo de convivência e troca de ideias e experiências além da 
viabilização de novas parcerias.

A visibilidade do CEABIO, pelo que pode representar na agenda de pesquisas sobre 
biodiversidade, tem potencial para alavancar formação de novas redes de cooperação científica. 
Assim, o nome CEABIO viabilizou o estabelecimento de duas redes financiadas pela CAPES. Uma 
rede envolvendo pesquisadores(as) do grupo de química da UFPA, da Universidade Estadual 
do Maranhão e da Universidade de Brasília, deverá estudar os efeitos dos princípios ativos 
de extratos da andiroba. A outra rede sob a coordenação de uma pesquisadora do CEABIO, 
envolvendo a Universidade Federal do Oeste da Amazônia (Santarém), o Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (Manaus, AM) e a Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho 
(Botucatu, SP), focará no estudo da biodiversidade de vertebrados da Amazônia.
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Eficiência
A qualidade no gerenciamento do projeto foi satisfatória, mesmo diante de um arranjo de 
dupla coordenação (foram dois subprojetos de desenvolvimento científico e tecnológico, um 
coordenado pela Prof. Barbarella e outro pelo Prof. Julio, além da coordenação administrativa 
do projeto junto ao Fundo Amazônia realizada pela Prof. Barbarella).

A aquisição de equipamentos transcorreu normalmente e com elevada eficiência. Alguns 
equipamentos deixaram de ser adquiridos por inconsistência dos fornecedores, que não 
honraram compromisso de entrega no prazo.

Do ponto de vista da execução física da obra e reformas do laboratório, a gestão financeira e 
acompanhamento do processo de licitação de obras e serviços, foi eficientemente realizada pela 
FADESP. Mas os entraves burocráticos colocados pela prefeitura do campus impediram a sua 
realização no tempo previsto, o que comprometeu a execução das etapas conseguintes do projeto.

 
Arranjo de gestão com a FADESP
O relacionamento com a equipe do Fundo Amazônia/BNDES transcorreu de forma harmônica ao 
longo de todo o processo de execução do projeto, que contou com a intermediação competente 
da FADESP. Segundo a coordenação do projeto, sempre que era necessário fazer ajustes ou 
mudanças, independentemente de sua magnitude, a equipe do Fundo Amazônia atuou com 
agilidade, sem perder o rigor no atendimento à legislação e ao escopo do projeto.

 
Salvaguardas de Cancun (REDD+) 
Esse projeto focou na infraestrutura em um ambiente físico da UFPA, sem interação com 
populações locais. As salvaguardas de Cancun visam proteger populações locais, seus direitos 
culturais e de uso. O projeto teve uma lógica interessante, porém, não demonstrou muito vínculo 
no que diz respeito às salvaguardas de Cancun acordadas pela Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre a Mudança do Clima para ações de redução de emissões de gases de efeito estufa, 
resultante do desmatamento e da degradação florestal.32

Salvaguarda/questão Atende
32

Observação

1. Ações complementares ou consistentes com os objetivos dos programas
florestais nacionais e outras convenções e acordos internacionais relevantes

Em parte O projeto ao contribuir
para o conhecimento da
biodiversidade,
indiretamente, mostrou
relativa aderência às ações
de REDD+.

O projeto mostrou estar alinhado com o PPCDAm e os planos estaduais de
prevenção e controle do desmatamento?

Em parte Indiretamente mostrou
estar alinhado ao Plano de
Ação para Prevenção e
Controle do
Desmatamento na
Amazônia Legal
(PPCDAm).

→

32. Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não 
ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Salvaguarda/questão Atende
32

Observação

Com quais outras políticas públicas federais ou acordos internacionais o projeto
demonstrou alinhamento? Em quais aspectos?

Não

O projeto contribuiu ou poderá vir a contribuir direta ou indiretamente para a
redução das emissões por desmatamento ou degradação florestal? De que forma?

Em parte Ao contribuir para
elevação da qualidade das
pesquisas em
biodiversidade no Bioma
Amazônia.

2. Estruturas de governança florestais nacionais transparentes e eficazes,
tendo em vista a soberania nacional e a legislação nacional

Em que medida o projeto promoveu a articulação entre diversos atores (setor
público, privado, terceiro setor ou comunidades locais)?

Em que medida o projeto contribuiu para fortalecer os instrumentos públicos e
processos de gestão florestal e territorial?

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e membros de
comunidades locais, levando em consideração as obrigações internacionais
relevantes, circunstâncias e leis nacionais e observando que a Assembleia
geral da ONU adotou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos
Povos Indígenas

Em que medida o projeto influenciou os direitos constitucionais associados à posse
e destinação formal da terra na sua área de atuação?

Em que medida o projeto influenciou o uso sustentável dos recursos naturais na
sua área de atuação?

Se o projeto teve como beneficiários(as) diretos povos indígenas, comunidades
tradicionais ou agricultores familiares: seus sistemas socioculturais e
conhecimentos tradicionais foram considerados e respeitados ao longo do projeto?

Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida destes grupos? Que tipo
de efeitos: na organização social, econômica ou do uso de espaços e recursos
disponíveis? De que forma interferem: positivamente, negativamente ou ambos?

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas, em particular povos
indígenas e comunidades locais, nas ações referidas nos parágrafos 70 e 72
da Decisão 1/CP 16

De que forma o projeto garantiu o consentimento prévio e a forma local ou
tradicional de escolha dos representantes dos seus(suas) beneficiários(as)
(especialmente dos povos indígenas e das comunidades tradicionais)?

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão o projeto aplicou
durante o planejamento e a tomada de decisão?

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais benefícios advindos do
projeto foram acessados de forma justa, transparente e equitativa pelos
beneficiários, evitando uma concentração de recursos?

Em que medida o projeto proporcionou ao público em geral e aos seus(suas)
beneficiários(as) o livre acesso e fácil entendimento das informações relacionadas
às ações do projeto?

Não

Não
se aplica

Não
se aplica

 

→
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Salvaguarda/questão Atende
32

Observação

i
O projeto conseguiu montar um bom sistema de monitoramento de resultados e
mpactos? Monitorou e divulgou de forma sistemática os resultados realizados e os

seus efeitos?

Não

5. Ações consistentes com a conservação das florestas naturais e diversidade
biológica, garantindo que as ações referidas no parágrafo 70 Decisão 1/CP
1611 não sejam utilizadas para a conversão de florestas naturais, mas sim
para incentivar a proteção e conservação das florestas naturais e seus
serviços ecossistêmicos e para melhorar outros benefícios sociais e
ambientais

Em parte Investimentos em
infraestrutura em CT&I
visando estudar a
biodiversidade do bioma
Amazônia contribuem
para sua conservação in
situ.

Como o projeto contribuiu para a ampliação ou consolidação de áreas protegidas?

Como o projeto contribuiu para a recuperação de áreas desmatadas ou
degradadas?

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de áreas, as metodologias
empregadas priorizaram espécies nativas?

Em que medida o projeto contribuiu para estabelecer modelos de recuperação com
ênfase no uso econômico?

6. Ações para tratar os riscos de reversões em resultados de REDD+

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de REDD+? Como o
projeto os abordou?

7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de carbono para outras
áreas

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações do projeto para outras
áreas?

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

Não
se aplica

i

Tabela 15 Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicada ao projeto Biodiversidade

Critérios Transversais

Redução da pobreza

O projeto, diretamente, não contribuiu para redução da pobreza. Pode-se inferir, que ao 
possibilitar estudos sobre a biodiversidade, sem distinção de qual categoria está se referindo, o 
projeto contribui para conservação in situ da biodiversidade, com os conhecimentos gerados a 
partir do fortalecimento da infraestrutura acadêmica.
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Critério Transversal/questão  Atende  
33

Observação 

 Redução da pobreza   Em parte   

Em que medida o projeto contribuiu de forma efetiva para 
alternativas econômicas que valorizam a floresta em pé e o uso 
sustentável de recursos naturais? 

Não se aplica   

Em que medida o projeto influenciou positivamente na redução 
da pobreza, na inclusão social e na melhoria das condições de vida 
dos(as) beneficiários(as) (principalmente: comunidades 
tradicionais, assentados e agricultores familiares) que vivem na 
sua área de atuação? 

Não se aplica   

O projeto conseguiu promover e incrementar a produção em 
cadeias de valor de produtos florestais madeireiros e 
não-madeireiros, originados em manejo sustentável? 

Não se aplica    

Em caso de projeto que contenha a componente de 
desenvolvimento científico e tecnológico, este contribuiu para a 
construção de um modelo de desenvolvimento adequado à 
região? 

Em parte  Com a infraestrutura 
instalada o projeto 
possibilitou a criação de 
bases concretas para a 
dinamização da 
bioeconomia na Amazônia 

 
 

 
Tabela 16 Critério Transversal “Redução da Pobreza” aplicado ao projeto Biodiversidade

Equidade de Gênero

O projeto não teve uma estratégia de gênero explicitamente definida e implementada. O 
envolvimento de pesquisadores(as) e discentes de graduação e pós-graduação foi aleatório e 
espontâneo.
 

 

Critério Transversal/questão  Atende  
34

Observação 

Equidade de Gênero   Não   

O projeto conseguiu integrar questões de gênero nas suas 
estratégias e intervenções ou tratou do assunto de forma isolada? 
Como? 

Não  O projeto não teve uma 
estratégia clara de gênero.  

Havia separação por gênero na coleta de dados para o 
planejamento e o monitoramento do projeto? 

Não   

Como o projeto contribuiu para a equidade de gênero?  Não se aplica   

 

 

3 3 3 4 
Tabela 17 Critério Transversal “Equidade de Gênero” aplicado ao projeto Biodiversidade

 

33. Os critérios transversais não eram requeridos aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode 
não ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.

34. Ver nota anterior.
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conclusões

Pode-se concluir que a construção e o aparelhamento do CEABIO bem como a reforma de cinco 
laboratórios, onde atuam a maior parte dos(as) pesquisadores(as) do grupo de biodiversidade, 
tiveram suas metas cumpridas.

Ficou bem evidenciado o empenho e comprometimento institucional da UFPA no processo de 
construção do CEABIO e das reformas nos laboratórios das duas unidades acadêmicas – ICB e ICEN.

Por ter sido um projeto eminentemente de infraestrutura, os resultados de pesquisas oriundas do 
projeto não foram evidenciados. Porém, com a infraestrutura instalada, considera-se promissor 
o potencial de alavancagem de novos projetos, fortalecimento e ampliação de novas redes de 
pesquisas com foco na geração de conhecimentos sobre a biodiversidade amazônica.

No geral conclui-se que o projeto, calcado nos dois objetivos propostos, alcançou integralmente 
as metas.

Houve pouca interação com os demais projetos da componente 4 do Fundo Amazônia 
considerando que todos, de certa forma, abordaram a temática da biodiversidade no Bioma 
Amazônia. Poderia haver mais interação com o projeto Compostos Bioativos da Amazônia, que 
teve, conceitualmente, maior interface com este projeto.

As ações exitosas desenvolvidas no âmbito do projeto revelaram a importância estratégica da 
componente 4 do Fundo Amazônia, no apoio às iniciativas de ciência, tecnologia e inovação, 
num bioma cujo esforço de pesquisa, ainda enfrenta enormes dificuldades em termos de 
infraestrutura e recursos humanos qualificados. 

 
Recomendações

Aos(às) coordenadores(as) do projeto

• Criar um arranjo intrainstitucional que implique na agilização dos processos burocráticos, 
de modo a não comprometer, em demasia, o cronograma de execução física do projeto;

• Para assegurar a necessária sustentabilidade financeira e gerencial das instalações 
físicas (edificação) e dos equipamentos adquiridos, é necessário ampliar e fortalecer as 
parcerias Universidade/ Empresa/ Instituição de Fomento, evitando assim, que docentes 
pesquisadores(as) tenham que arcar com seus próprios recursos;

• Prospectar demandas do setor privado para o eixo da conservação da biodiversidade e 
possíveis produtos ou serviços que isso possa gerar.

 
Ao Departamento de Meio Ambiente
e Gestão do Fundo Amazônia/BNDES

• A postura institucional e profissional da equipe do Fundo Amazônia/BNDES de imprimir 
flexibilidade no acompanhamento e monitoramento das várias etapas do projeto, que em 
sua implementação implica em adequações e ajustes diante de situações não previsíveis, é 
desejável que seja mantida e aprimorada; 
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• O Fundo Amazônia deve continuar a financiar projetos que requerem infraestrutura 
de obras, equipamentos e serviços, porém, deve adotar como um dos critérios para fins 
de seleção de projetos, que os mesmos apresentem e comprovem existência de grupos 
de pesquisas consolidados e organizados em redes de pesquisa, de modo a assegurar a 
sustentabilidade do projeto. 

• Em caso de projetos de construção de infraestrutura, o Fundo Amazônia deve exigir que 
seja apresentado, até o início do último ano do projeto, uma estratégia que implique na 
garantia de recursos necessários para a manutenção das construções fomentadas

• Em caso de vários projetos científicos que atuam no mesmo território geográfico, como 
foi o caso aqui, o Fundo Amazônia poderia verificar e exigir que haja uma interação 
estruturada, entre estes, no intuito de intercambiar avanços e evitar duplicidades no nível 
de pesquisa.
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Introdução
 

Título do projeto:  Compostos Bioativos da Amazônia 

Organismo responsável (Gestão do projeto):  Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Organismo Responsável (Gestão Financeira):   Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) 

Período do projeto:  2° trimestre de 2014 ao 1° trimestre de 2018 

Abrangência Territorial:  Estado do Pará 

Beneficiários:  UFPA, fornecedores de matérias-primas para a produção de               
compostos bioativos e empresas da região amazônica que               
trabalhem com produtos derivados de compostos bioativos 

Objetivo:  (i) Instalar uma planta-piloto no laboratório de alimentos da                 
UFPA para produzir e caracterizar extratos ricos em compostos                 
bioativos; e (ii) desenvolver novos produtos e aplicações               
tecnológicas a partir de compostos bioativos extraídos de               
plantas e frutas típicas da Amazônia 

Valor total do projeto:  R$ 1.413.357,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia:  R$ 1.352.368,48 

 

 

 
 
Tabela 18 Ficha do projeto Compostos Bioativos da Amazônia

 
Resumo do projeto

A floresta amazônica é caracterizada pela sua grande diversidade biológica e sua rica flora. 
Destaca-se por apresentar elevado potencial para a produção de biocompostos. Essas substâncias 
têm papel secundário na fisiologia das plantas quando comparadas aos macros e micronutrientes. 
Mas vêm despertando, cada vez mais, o interesse da indústria de cosméticos, fármacos, alimentos 
e bioinseticidas. Isso acontece devido à sua ação inseticida, fungicida e preservante; propriedades 
conhecidas, empiricamente, pelas populações indígenas e tradicionais. 

Apesar do esforço da pesquisa ser crescente no sentido de conhecer, não apenas os usos 
históricos e etno-botânicos desses compostos, mas, e principalmente, os aspectos de sua 
composição química e bioquímica, esse conhecimento no contexto das instituições de pesquisa 
na Amazônia ainda é limitado. Além disso, há carência de pesquisadores(as), e de infraestrutura 
acadêmica e científica na região.

7.1.2  Projeto compostos bioativos da amazônia
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Na contramão dessa tendência, o grupo de pesquisa em estudos de biocompostos botânicos da 
UFPA tem uma longa trajetória nesse campo de investigação científica.

O projeto visou a implantação de uma planta-piloto para impulsionar as pesquisas sobre 
biocompostos. Focou também no desenvolvimento de extratos botânicos obtidos da flora 
amazônica, ricos em compostos bioativos, e de novos produtos que os empregam para agregar 
valor às matérias-primas do bioma Amazônia. Buscou desenvolver, ainda, um estudo sobre 31 
espécies vegetais amazônicas, dentre as quais foram priorizadas quatro.

A planta-piloto do projeto foi instalada no Centro de Valorização de Compostos Bioativos da 
Amazônia (CVACBA), correspondendo a uma área de 200 m² no Espaço Inovação, localizado no 
Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá), no campus da UFPA. O centro é referência na 
bioprospecção de espécies da flora amazônica com potencial de fornecimento de biocompostos. 
Atua no desenvolvimento de novos processos e produtos. Faz o controle de qualidade de produtos 
de origem botânica em diferentes setores, com destaque para o alimentício, farmacêutico, 
biotecnológico e cosmético, a exemplo das cadeias produtivas do açaí e do cacau.

As pesquisas foram desenvolvidas em dois eixos: um que envolveu parceria com uma empresa 
privada (Amazon Dreams/Laboratório Santo Antônio - LASA) e uma cooperativa (Cooperativa 
Agrícola Mista de Tomé-Açu - CAMTA). Outro em que a pesquisa foi realizada somente pela 
UFPA, sem a participação de parceiros privados, mas articulada com instituições e grupos de 
pesquisas para o desenvolvimento de tais produtos e aplicações.

 
Lógica de Intervenção
A Figura 5 apresenta a lógica de intervenção acordada entre os executores do projeto e o Fundo 
Amazônia:

Figura 5  Lógica de Intervenção segundo Quadro Lógico do projeto Compostos Bioativos da Amazônia 
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Metodologia específica

Perguntas orientadoras
A avaliação seguiu a metodologia e os critérios descritos no relatório geral da componente 4. 
Para cada avaliação individual, foram elaboradas perguntas específicas com base na lógica de 
intervenção do projeto (ver Figura 5) e o objetivo geral do Fundo Amazônia nessa componente. 
No caso deste projeto, foram as seguintes perguntas:

• Instalação da planta-piloto, o Laboratório de Alimentos, no “Espaço Inovação” / PCT Guamá

• Perguntas abordaram a contribuição da construção do laboratório para as pesquisas 
realizadas (seu uso) e a aplicação dos recursos disponíveis para a construção em si 
(seu processo). 

• Pesquisa sem parceiros

• Perguntas abordaram o tipo de produção científica, a divulgação dos resultados e o 
grau de colaboração com outros grupos de pesquisa.

• Pesquisa em colaboração com Amazon Dreams & CAMTA

• Perguntas abordaram as diferenças de impacto entre a pesquisa somente no âmbito 
da Universidade e pesquisa em parceria com atores externos, o grau de inovação e 
uso dos resultados pela indústria.

• Questões Quantitativas

• Perguntas levantaram os resultados quantitativos em termos de publicações, 
patentes, pessoas capacitadas, etc.

• Questões de Ordem Geral

• Perguntas abordaram de que maneira resultados da pesquisa influenciaram políticas 
públicas e a própria ciência, e de que maneira tiveram impactos agregados (aspectos 
socioeconômicos e de preservação do bioma Amazônia).

Avaliação de Resultados

Avaliação de Indicadores 
Como primeiro passo da avaliação individual, foram avaliados os indicadores de resultados 
e impactos, pactuados com o BNDES no início do projeto. A Tabela 19 apresenta os principais 
indicadores.

 

Principais Indicadores  Meta  Situação ao final do 
Projeto 

Efeito Direto (antigo Objetivo Específico): Tecnologias e conhecimentos para o desenvolvimento de novos 
produtos a partir de compostos bioativos de plantas típicas do Bioma Amazônia produzidos e difundidos 

● Número de publicações científicas  

o Dissertações 

o Teses de doutorado 

o Trabalhos de conclusão de curso 

o Artigos 

o Relatórios de iniciação científica 

Não 
definida 

51 

17 

2 

11 

13 

8 

 

→
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Principais Indicadores  Meta  Situação ao final do 
Projeto 

 

● Número de publicações pedagógicas ou informativas  Não 
definida 

35 

● Número de novos produtos ou processos tecnológicos 
desenvolvidos sendo efetivamente aplicados 

Não 
definida 

6 

● Número de novos produtos ou processos tecnológicos 
desenvolvidos 

2  10 

● Número de pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de 
PD&I fixados na região 

9  17 

Produtos e Serviços:     

● Valor investido em PD&I  R$455,771  R$ 85.817,18 

● Número de espécies de plantas pesquisadas  30  31 

● Área de laboratório modernizada  160 m²  200 m² 

● Valor recebido por prestação de serviços de análise laboratorial a 
terceiros (indicador de eficácia) 

Não 
definida 

R$ 165.248,85 

 
 

 
Tabela 19 Principais indicadores do projeto Compostos Bioativos da Amazônia

 
Os investimentos do projeto e as bolsas de estudo financiadas com recursos do Fundo Amazônia 
contribuíram para que o Centro de Valorização Agroalimentar de Compostos Bioativos da 
Amazônia (CVACBA), dispusesse de serviços no domínio do controle de qualidade de produtos 
vegetais destinados à indústria alimentar, farmacêutica, química, biotecnológica e cosmética. 
Houve o desenvolvimento de novos produtos, como o açaí desengordurado (light) e a formulação 
de cosmético contendo extrato de plantas. 

Além dos novos produtos, foram desenvolvidos novos métodos de processamento para uma 
cooperativa (Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, CAMTA) envolvida no projeto. Também 
proporcionou a transferência de tecnologias para a cooperativa, melhorando o monitoramento 
e a qualidade da produção, notadamente, do açaí e do cacau. Destacam-se, por exemplo, a 
otimização do desengorduramento das sementes de maracujá e a extração de piceatanol, que é 
um composto com alto valor agregado em virtude de sua elevada capacidade antioxidante.

Ao proporcionar infraestrutura completa e apoio à pesquisa, além da participação direta da 
CAMTA e de uma empresa com vocação de inovação (Amazon Dreams), o projeto contribuiu 
diretamente para a obtenção de subprodutos de maior valor agregado, preparados a partir de 
frutas de alta ocorrência natural na região.

 
Teoria de mudança

Com base da análise dos indicadores e relatórios de desempenho do projeto e seguindo a 
metodologia apresentada no item 3 do Relatório, foi elaborada uma teoria de mudança para o 
projeto, revisada antes e após a missão de campo e entrevistas (Figura 6):
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Figura 6  Teoria de mudança do projeto Compostos Bioativos da Amazônia revisada após missão de campo 
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A teoria de mudança do projeto Compostos Bioativos da Amazônia presumia que as três ações 
propostas (infraestrutura; investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação; e bioprospecção 
de novas espécies de plantas) imprimiriam as mudanças nas diferentes fases do projeto. Essas 
impulsionariam a geração de conhecimento sobre novos produtos e processos tecnológicos a partir 
dos biocompostos. Isso resultaria na produção de patentes e divulgação científica, repercutindo no 
fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação e no uso sustentável do bioma Amazônia.

Esses subsídios iriam contribuir para a capacitação e fixação de pesquisadores(as), bem como 
para a agregação de valor aos produtos da floresta. A expectativa seria de que esses efeitos 
permaneceriam após o término do projeto e, de que seus efeitos diretos, contribuiriam de forma 
indireta para o objetivo do Fundo Amazônia.

Na análise da teoria de mudança desse projeto (Figura 6) após a missão de campo observou-se que:

• a construção da planta-piloto contribuiu para ampliação dos estudos sobre biocompostos, 
fortalecimento do processo de formação e fixação de novos pesquisadores(as) e 
capacitação de técnicos(as) de empresas parceiras, bem como para a dinamização das 
redes de cooperação multi-institucional, incluindo associações e empresas privadas;
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• a bioprospecção de espécies botânicas levou ao desenvolvimento e difusão de tecnologias 
de novos produtos a partir de compostos bioativos oriundos da flora amazônica;

• ao contribuir para a valorização das cadeias de valor de produtos oriundos da flora do 
bioma Amazônia, o projeto contribuiu de maneira indireta para o alcance do objetivo do 
Fundo Amazônia, que busca reduzir o desmatamento e promover o desenvolvimento 
sustentável na Amazônia;

• a construção da planta-piloto sofreu atraso de quatro anos em relação ao cronograma 
do projeto, causando a necessidade de remanejamento dos recursos financeiros, uma 
vez que parte dos equipamentos previstos, haviam sido adquiridos por outros projetos 
do CVACBA, no momento em que o laboratório seria aparelhado e, diante da própria 
evolução das demandas por inovações durante o período. Parte dos recursos remanejados 
foram usados na implantação de sistemas inteligentes de prevenção de fogo, considerado 
prioritário, diante do incêndio que destruiu parte das instalações e equipamentos do 
CVACBA em 2012;

• o processo de adequação do CVACBA à ISO 1702535 e a acreditação pelo Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) permitiram que ele se tornasse o primeiro 
centro de referência nacional em validação de bioativos e produtos alimentares. É um 
fator de extrema importância para a internacionalização da pesquisa amazônica. Trata-
se de uma ação que não estava planejada, portanto, não constava na teoria de mudança 
original, mas que configura um efeito positivo do projeto.

• o fortalecimento do Laboratório de Alimentos permitiu que ele fosse autorizado a realizar 
testes no açaí para verificar a presença do protozoário Trypanosoma cruzi (Doença de Chagas).

 
Em sua execução, o projeto adotou duas estratégias: (i) condução de pesquisas sem a participação 
de instituições parceiras para bioprospecção, caracterização físico-química, avaliação de 
estabilidade e controle de qualidade, em escala piloto, dos compostos bioativos e, (ii) pesquisas 
nesta mesma linha, em que produtos foram caracterizados em pureza, capacidade antioxidante, 
funcionalidade e estabilidade química, envolvendo duas organizações externas (Amazon Dreams 
e CAMTA). Essa estratégia se mostrou exitosa por dois motivos: a longa trajetória do grupo em 
pesquisa focada nos compostos bioativos de plantas amazônicas possibilitou, em um primeiro 
momento, a condução dos estudos sem parceiros. O segundo potencializou a estratégia 
de divulgação científica em diferentes meios e aplicações tecnológicas, como é o caso do 
desenvolvimento de açaí parcialmente desengordurado (light).

Não foram observados resultados referentes à condução de estudos socioeconômicos e impactos 
ambientais decorrentes das atividades de coleta de folhas e frutas em campo, conforme previsto 
no projeto original.

 
Impacto, sustentabilidade e relevância
A avaliação dos impactos alcançados (incluindo um impacto positivo não esperado, o 
fortalecimento da captação e recursos), a sua relevância e sustentabilidade após término do 
projeto pode ser conferida abaixo:

 

35 É uma norma exclusiva para laboratórios de ensaio e calibragem. Ela tem a função de padronizar internacionalmente 
os processos de testes. Não importa em qual parte do mundo estão, se, por exemplo, dois laboratórios estiverem certificados 
por essa norma, os resultados obtidos neles serão os mesmos.
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Pesquisadores(as) e técnicos(as) fixados(as) na região

Um dos impactos mais relevantes do projeto Compostos Bioativos da Amazônia foi ter 
contribuído para o fortalecimento do grupo de pesquisa e do CVACBA. O Centro deverá se 
tornar, após adequação integral à ISO 17025 e acreditação pelo Inmetro, o primeiro centro 
de referência nacional em validação de bioativos e produtos alimentares, a exemplo do açaí 
e outros produtos ricos em antioxidantes. Além de exercer importante papel na produção de 
conhecimento científico e tecnológico aplicado à conservação e uso sustentável dos recursos 
da flora amazônica. Assim, os serviços de inovação prestados pelo CVACBA para pequenos 
produtores, associações, cooperativas e empresas públicas e privadas seguirão o rigor exigido 
por essa norma.

O projeto contribuiu de forma expressiva para a fixação de 17 pesquisadores(as) na região, sendo 
cinco em 2016, seis em 2017 e outros seis em 2018. Da mesma forma, propiciou a capacitação 
de 28 pessoas em técnicas de coleta e processamento de plantas da flora amazônica.

 Além de 35 publicações pedagógicas, foram geradas, por meio do projeto, 51 produções 
científicas entre relatórios de iniciação científica (8), TCCs (11), dissertações de mestrado (17), 
teses de doutorado (2), artigos em revistas indexadas (13) e duas patentes. Essa produção focou 
em diferentes aspectos do conhecimento sobre os compostos bioativos de plantas com potencial 
interesse econômico, com destaque para o açaí (Euterpe oleracea), cacau (Theobroma cacao var. 
forasteiro), muruci (Byrsonima crassifolia), embaúba (Cecropia obtusa), ingá-cipó (Inga edulis) e o 
maracujá (Passiflora edulis). Pesquisas continuam sendo feitas com essas espécies, como o uso de 
biomarcadores em seres humanos e suas funcionalidades.

Do total de artigos publicados, três merecem destaque pelo número de citações que geraram, 
segundo o Google Scholar (acesso em junho de 2019), demostrando a relevância e o impacto 
dessas pesquisas:

1. SILVA, E.M.; SOUZA, J.N.S.; ROGEZ, H.; REES, J-F.; LARONDELLE, Y. Antioxidant activities 
and polyphenolic contents of fifteen selected plant species from the Amazonian Region. 
Food chemistry, [s.l.], v. 101, [s.n.], p. 1012-1018, 2007. (415 citações)

2. ROGEZ, H.; BUXANT, R.; MIGNOLET, E.; SOUZA, J.N.S.; SILVA, E.M.; LARONDELLE, Y. 
Chemical composition of the pulp of three typical Amazonian fruits: araça-boi (Eugenia 
stipitata), bacuri (Platonia insignis) and cupuaçu (Theobroma grandiflorum). European Food 
Research and Technology, [s.l.], v. 218, [s.n.], p. 380-384, 2004. (75 citações)

3. SOUZA, J.N.S.; SILVA, E.M.; LOIR, A.; ROGEZ, H.; REES, J-F.; LARONDELLE, Y. Antioxidant 
capacity of four polyphenol-rich Amazonian plant extracts: a correlation study using 
chemical and biological in vitro assays. Food chemistry, [s.l.], v. 106, p. 331-339, 2008. (105 
citações)

 
O projeto viabilizou a produção e o depósito de duas patentes nas categorias invenção e utilidade:

1. Patente de Invenção. Número de registro: BR1020180037722, título: “PROCESSAMENTO 
DA POLPA DOS FRUTOS DO GÊNERO EUTERPE E SEUS DERIVADOS PRESERVANDO 
AGENTES MICROBIANOS AUTÓCTONES OU ALÓCTONES COM PROPRIEDADES 
FUNCIONAIS”. Instituição de registro: INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 
Depósito: 26/02/2018.
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2. Patente de Modelo de Utilidade. Número do registro: BR2020170123419, título: 
"DISPOSITIVOS PARA COLETA DE AMOSTRAS DE GASES PRODUZIDOS EM 
PROCESSOS FERMENTATIVOS CONDUZIDOS EM SISTEMA ABERTO". Instituição de 
registro: INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Depósito: 09/06/2017;

Novos produtos tecnológicos (patentes) 
aplicados na indústria biotecnológica na Amazônia

Os esforços de pesquisa científica empreendidos pelas instituições que fazem ciência no Brasil 
e, em particular, na Amazônia nem sempre resultam na geração de patentes ou aplicação prática 
pelos potenciais interessados. Por esse motivo destaca-se o impacto e a relevância do projeto, 
que registrou duas patentes durante seu período de execução.

A primeira patente, na categoria “Modelo de Utilidade”, refere-se ao desenvolvimento de 
“Dispositivos para coleta de amostras de gases produzidos em processos fermentativos 
conduzidos em sistema aberto”. A segunda patente, na categoria “Invenção”, tem por título 
“Processamento da polpa dos frutos do gênero euterpe e seus derivados preservando agentes 
microbianos autóctones ou alóctones com propriedades funcionais”. 

 
Políticas públicas melhoradas para a recuperação, 
conservação e uso sustentável do bioma Amazônia 
nas esferas federal, estadual e municipal

O projeto contribuiu para três políticas públicas: (i) Instrução Normativa Nº 37 de 1/10/18/
MAPA, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA)/Secretaria de Estado 
de Saúde Pública (SESPA); (ii) Carta de Macapá, resultado do 17º Fórum de Governadores da 
Amazônia Legal (28-29/3/2019); e (iii) Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 
Conhecimento Tradicional Associado (SisGen), do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

A Instrução Normativa foi gerada a partir da mobilização por parte do CVACBA, de empresas 
privadas, batedores regularizados e produtores, Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e a Secretaria de Estado da Saúde do Pará (SESPA), para a alteração dos 
padrões de qualidade e identidade para a bebida açaí, e apoiou-se nos resultados dos estudos 
realizados pelo projeto para a definição de tais padrões de qualidade e identidade.

Assim, a Instrução Normativa define pela primeira vez o que é “açaí clarificado” e “açaí 
desidratado” (“light”), que são produtos de maior valor agregado, diferenciando-os da simples 
polpa de “açaí”. Também estabelece um teor mínimo de antioxidantes para os três tipos de açaí. 
Ao estabelecer um perfil de compostos fenólicos a serem encontrados em qualquer amostra de 
açaí, a IN contribui para evitar o uso abusivo de corantes artificiais, garantindo autenticidade aos 
produtos à base de açaí. Com isso, ela contribui para o fortalecimento das cadeias de valor e a 
sustentabilidade do mercado de açaí.

Uma segunda contribuição para uma política pública foi a inserção do tema bioeconomia no 
documento “Carta de Macapá”, que contou com a participação dos governadores dos estados 
da Amazônia Legal. Consta no ponto 4.4 desse documento: “Os Estados da Amazônia Legal 
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atuarão em bloco para a promoção de um ecossistema de inovação entre os estados membros 
na Amazônia Legal com ênfase na bioeconomia da região”.

Uma terceira política pública que o projeto influenciou diz respeito às mudanças de legislação do 
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional Associado 
(SisGen), numa ação integrada com a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), a 
Sociedade Brasileira de Biotecnologia (SBB), o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), entre 
outros. A ação buscou simplificar os processos de modo a não prejudicar, em demasia, o setor 
privado, reconhecendo seu papel no investimento em inovação com material vivo brasileiro.

Um dos aspectos a ser considerado na avaliação de sustentabilidade de um projeto calcado na 
investigação científica é a análise do seu grau de capilaridade em relação a instituições parceiras 
e seu potencial de captação de novos financiamentos. 

A equipe de pesquisa do CVACBA tem uma longa trajetória de concepção de pesquisas 
integradas, envolvendo parcerias com instituições e empresas e, por conseguinte, de captação 
de financiamentos. 

 
integração entre cientistas, governo, setor 
privado, comunidades tradicionais e moradores locais
Em relação às parcerias com a empresa Amazon Dreams36 e a cooperativa CAMTA, foram 
produzidos compostos bioativos em escala piloto, além da otimização e desenvolvimento de 
novos processos. As novas aplicações tecnológicas foram concebidas no desenvolvimento de 
produtos obtidos de resíduos de frutas amazônicas como açaí, cacau (sementes), maracujá, 
muruci e ingá-cipó (folhas). Assim, foram realizadas a identificação e caracterização dos principais 
compostos presentes nesses frutos. Foram desenvolvidos cremes de uso tópico, testados como 
antioxidantes naturais para evitar a degradação de óleos alimentícios. Junto à CAMTA, foram 
obtidas amêndoas de cacau com valor agregado e junto à Amazon Dreams, foram desenvolvidas 
cápsulas de compostos extraídos do açaí.

Essas parcerias, anteriores ao projeto, foram fundamentais durante a sua execução para a 
produção e análise dos compostos bioativos, o que contribuiu para contornar o atraso na 
aquisição e entrega de alguns equipamentos, resultante de problemas burocráticos.

Alguns dos equipamentos (prensa hidráulica, despolpadeira, etc.) só foram adquiridos e entregues 
no último semestre do projeto (2018). Isto induziu a coordenação a utilizar, parcialmente, a 
planta-piloto disponibilizada pela Amazon Dreams para realização de algumas das análises, 
como extração, purificação, concentração e fracionamento dos compostos bioativos. Assim, 
na realização dos testes de permeabilidade em derme com extratos de açaí, urucum, folha de 
muruci e embaúba para avaliar a capacidade antioxidante, os extratos foram processados na 
planta-piloto da Amazon Dreams. 

No intuito da integração entre cientistas, governo, setor privado, o projeto Compostos Bioativos 
da Amazônia contribuiu para formação de três redes de cooperação:

(i)  Rede Integrada de Programas de Pós-Graduação em Biotecnologia para o Desenvolvimento 
Científico, Tecnológico, de Inovação e Formação de Recursos na Cadeia Produtiva do 
Cacau (Rede BIOCAU), envolvendo três instituições e 14 pesquisadores(as); 

36. Mais tarde: LASA.
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(ii) Rede para otimização e uso de métodos analíticos para rastreabilidade e autenticação do 
cacau e chocolate (Rede WBI/CAPES), envolvendo quatro instituições, sendo duas na 
Bélgica e duas no Brasil, e nove pesquisadores(as); 

(iii) Rede Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), envolvendo seis 
instituições, com destaque para o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos (NAEA/ UFPA), e 
33 pesquisadores(as). 

 
Especificamente com a EMBRAPII, a formação desta rede possibilitou a criação de uma unidade 
de Inovação Industrial, em Belém, em Bioeconomia da Amazônia.

Das redes de cooperação técnico-científica previstas inicialmente no projeto, apenas uma não 
se efetivou: Rede Nacional de Inovação em Biotecnologia Agroindustrial e Agroalimentar do 
Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (RENAABIO/ INCT).

É provável que a integração nessas redes e a interação com o setor privado contribuam 
futuramente para o permanente avanço das pesquisas e para o desenvolvimento de novos 
processos e produtos competitivos para o mercado. 

Outro aspecto relevante no contexto da sustentabilidade do projeto diz respeito ao 
desenvolvimento de novos produtos resultante desse esforço de pesquisa em inovação 
tecnológica. Em 2018, após o encerramento do projeto, outros produtos foram gerados, entre 
eles novos sucos mix, sorbets e um novo açaí em pó. 

 
Captação de recursos para 
novos projetos no segmento de bioativos 
O Fundo Amazônia contribuiu com 17% para o orçamento de todos os projetos coordenados 
pelo CVACBA, que contam com outras fontes de financiamento (Gráfico 2). Isso demonstra um 
elevado protagonismo na captação de recursos, com reduzida dependência de uma única fonte 
de financiamento. A visibilidade internacional do Fundo Amazônia inclusive ajudou a ampliar o 
potencial de captação de novos financiamentos, que podem assegurar a continuidade de pesquisas.

CAPES
511.952,50

SUDAM
844.595,24

17% 11%

21%

10%

17%

6%

11%

7%

Prestão de serviços
para empresas
425.255,11

CNPQ

FAPESPA
780.163,73

Internacional

FINEP

876.924,59
Fundo Amazônia
1.256.000,00

1.563.817,28

1.274.947,61

Gráfico 2  Participação do Fundo Amazônia na distribuição percentual de recursos financeiros captados pelo CVACBA/UFPA (excluindo 
construções cíveis, bolsas e salários). Fonte: Memorial Acadêmico – Prof. Hervé Louis Ghislain Rogez
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Avaliando o potencial de sustentabilidade e replicabilidade dos esforços de desenvolvimento 
científico e tecnológico em biodiversidade e compostos bioativos, o CVACBA adotou uma 
estratégia de complementação de infraestrutura e repasse de conhecimentos ao colaborar 
para a criação de um polo de inovação em cacau em Altamira (PA), além de e um projeto com 
a Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), em Santarém, levando à integração de um 
novo grupo de atores.

O projeto ao priorizar a valorização dos produtos da biodiversidade, à exemplo da cadeia de 
valor do açaí e cacau, contribuiu para os objetivos estratégicos do Fundo Amazônia.

Por sua vez, ao contribuir para valorização de espécies nas cadeias produtivas, o projeto, mesmo 
que indiretamente, ajudou na redução de emissões de desmatamento e degradação florestal 
(REDD+) e na implementação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia Legal (PPCDAm).

 
Eficácia

Em termos de eficácia, todos os produtos e serviços aos quais o projeto se propôs foram 
integralmente realizados, especialmente com a geração de patentes, um diferencial quando 
comparado aos outros projetos de desenvolvimento científico e tecnológico apoiados pelo 
Fundo Amazônia.

Ao viabilizar duas patentes nas categorias “Patente de Invenção” e “Modelo de Utilidade” como 
resultado prático do processo de investigação científica, o projeto revelou ser possível alcançar 
um equilíbrio entre a ciência básica e aplicada, na medida que não comprometeu outros níveis 
de construção do conhecimento que são próprios do fazer ciência.

Ressalta-se que a adequação da infraestrutura ocorreu pelo fato de os equipamentos de 
produção (geradores de resíduos orgânicos que requerem lavagem com muita água) serem 
incompatíveis com os equipamentos analíticos. Assim, foi necessário separar os processos de 
lavagem e secagem daqueles de monitoramento, o que levou à separação física dos respectivos 
equipamentos. Com esse arranjo o projeto ganhou eficácia em seus procedimentos.

O processo de integração CVACBA com a Amazon Dreams e a CAMTA contribuiu para o 
cumprimento das metas, a despeito dos entraves burocráticos que resultaram no atraso da 
entrega de alguns equipamentos.

 
Eficiência

O atraso na entrega de alguns equipamentos causado por desafios burocráticos da Universidade 
não comprometeu a execução das diferentes etapas do projeto. Por sua vez, os investimentos 
realizados na implantação da planta-piloto viabilizaram o desenvolvimento de novos processos, 
tanto para o setor privado (prestação de serviços através da FADESP) quanto para o setor público.

A coordenação do projeto também buscou minimizar os entraves burocráticos enfrentados 
nas diferentes etapas do processo de inovação e acesso ao patrimônio genético por meio da 
dinamização das parcerias interinstitucionais.

Por sua vez, a flexibilidade da equipe do Fundo Amazônia que fez o acompanhamento do projeto, 
constatada tanto pelo projeto quanto pela FADESP, contribuiu para uma gestão mais eficiente do 
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projeto. Apesar da coordenação do projeto ter preenchido os relatórios para o Fundo Amazônia 
com rigor, houve uma confusão quanto aos registros de resultados de pesquisas e resultados do 
projeto em si.

 
Arranjo de gestão com a FADESP
O arranjo com a FADESP funcionou bem. Em relação aos procedimentos, os repasses foram 
executados conforme o cronograma, porém houve dificuldade na aquisição de alguns 
equipamentos devido a problemas com os fornecedores.

 
Salvaguardas de Cancun (REDD+) 
A observância, pelo projeto, das salvaguardas de Cancun, acordadas pela Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima para ações de redução de emissões de gases de 
efeito estufa, resultante do desmatamento e da degradação florestal, materializou-se nos seus 
dois objetivos (Tabela 20).37

1. Ações complementares ou consistentes com os
objetivos dos programas florestais nacionais e outras
convenções e acordos internacionais relevantes

Em parte

O projeto mostrou estar alinhado com o PPCDAm e os planos
estaduais de prevenção e controle do desmatamento?

Em parte Por contribuir para valorização de espécies nas cadeias
produtivas, o projeto, mesmo que indiretamente, ajudou na
implementação do Plano de Ação para Prevenção e Controle
do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

Com quais outras políticas públicas federais ou acordos
internacionais o projeto demonstrou alinhamento? Em quais
aspectos?

Em parte O projeto influenciou em adequações de políticas públicas
setoriais com foco em bioeconomia. Nesse contexto,
observando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
da Organização das Nações Unidas (ODS), o projeto assume
relevância ao dialogar com os ODS 1, 2 e 13,
respectivamente, quanto à eliminação da pobreza em todas
as suas formas, ao fim da insegurança alimentar e ao combate
às mudanças climáticas.

O projeto contribuiu ou poderá vir a contribuir direta ou
indiretamente para a redução das emissões por desmatamento
ou degradação florestal? De que forma?

Em parte Ao contribuir para valorização dos produtos da
biodiversidade do bioma Amazônia, o projeto, mesmo que
indiretamente, ajudou na redução de emissões de
desmatamento e degradação florestal (REDD+).

2. Estruturas de governança florestais nacionais
transparentes e eficazes, tendo em vista a soberania nacional
e a legislação nacional

Em parte

Em que medida o projeto promoveu a articulação entre
diversos atores (setor público, privado, terceiro setor ou
comunidades locais)?

Sim Estabelecendo novas parcerias entre universidade e setor
privado ( Amazon Dreams) e comunidades locais através da
CAMTA.

Em que medida o projeto contribuiu para fortalecer os
instrumentos públicos e processos de gestão florestal e
territorial?

Não

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos
indígenas e membros de comunidades locais, levando em
consideração as obrigações internacionais relevantes,
circunstâncias e leis nacionais e observando que a Assembleia
geral da ONU adotou a Declaração das Nações Unidas sobre
os Direitos dos Povos Indígenas

Em parte

Salvaguarda/questão Atende
38

Observação

1. Ações complementares ou consistentes com os
objetivos dos programas florestais nacionais e outras
convenções e acordos internacionais relevantes

Em parte

O projeto mostrou estar alinhado com o PPCDAm e os planos
estaduais de prevenção e controle do desmatamento?

Em parte Por contribuir para valorização de espécies nas cadeias
produtivas, o projeto, mesmo que indiretamente, ajudou na
implementação do Plano de Ação para Prevenção e Controle
do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

Com quais outras políticas públicas federais ou acordos
internacionais o projeto demonstrou alinhamento? Em quais
aspectos?

Em parte O projeto influenciou em adequações de políticas públicas
setoriais com foco em bioeconomia. Nesse contexto,
observando os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
da Organização das Nações Unidas (ODS), o projeto assume
relevância ao dialogar com os ODS 1, 2 e 13,
respectivamente, quanto à eliminação da pobreza em todas
as suas formas, ao fim da insegurança alimentar e ao combate
às mudanças climáticas.

O projeto contribuiu ou poderá vir a contribuir direta ou
indiretamente para a redução das emissões por desmatamento
ou degradação florestal? De que forma?

Em parte Ao contribuir para valorização dos produtos da
biodiversidade do bioma Amazônia, o projeto, mesmo que
indiretamente, ajudou na redução de emissões de
desmatamento e degradação florestal (REDD+).

2. Estruturas de governança florestais nacionais
transparentes e eficazes, tendo em vista a soberania nacional
e a legislação nacional

Em parte

Em que medida o projeto promoveu a articulação entre
diversos atores (setor público, privado, terceiro setor ou
comunidades locais)?

Sim Estabelecendo novas parcerias entre universidade e setor
privado ( Amazon Dreams) e comunidades locais através da
CAMTA.

Em que medida o projeto contribuiu para fortalecer os
instrumentos públicos e processos de gestão florestal e
territorial?

Não

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos
indígenas e membros de comunidades locais, levando em
consideração as obrigações internacionais relevantes,
circunstâncias e leis nacionais e observando que a Assembleia
geral da ONU adotou a Declaração das Nações Unidas sobre
os Direitos dos Povos Indígenas

Em parte

Salvaguarda/questão Atende
37

Observação

 

37.  Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não 
ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.

→



79

Salvaguarda/questão Atende
38

ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende
37

Observação

De que forma o projeto garantiu o consentimento prévio e a
forma local ou tradicional de escolha dos representantes dos
seus/suas beneficiários(as) (especialmente dos povos indígenas
e das comunidades tradicionais)?

Não se aplica

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão o
projeto aplicou durante o planejamento e a tomada de decisão?

 Não se aplica

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais benefícios
advindos do projeto foram acessados de forma justa,
transparente e equitativa pelos beneficiários, evitando uma
concentração de recursos?

Não se aplica

Em que medida o projeto proporcionou ao público em geral e
aos seus/suas beneficiários(as) o livre acesso e fácil
entendimento das informações relacionadas às ações do
projeto?

Sim Por meio de divulgação em diferentes meios para vários tipos
de público.

O projeto conseguiu montar um bom sistema de
monitoramento de resultados e impactos? Monitorou e
divulgou de forma sistemática os resultados realizados e os
seus efeitos?

Sim projeto atendeu plenamente aos requisitos do Fundo
Amazônia.

5. Ações consistentes com a conservação das florestas
naturais e diversidade biológica, garantindo que as ações
referidas no parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 não sejam
utilizadas para a conversão de florestas naturais, mas sim para
incentivar a proteção e conservação das florestas naturais e
seus serviços ecossistêmicos e para melhorar outros
benefícios sociais e ambientais

Em parte Os esforços de pesquisa que implicaram na valorização
econômica das espécies botânicas contribuem para o uso
sustentável e para a conservação das espécies florestais.

Como o projeto contribuiu para a ampliação ou consolidação de
áreas protegidas?

Não se aplica

Como o projeto contribuiu para a recuperação de áreas
desmatadas ou degradadas?

Não se aplica

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de
áreas, as metodologias empregadas priorizaram espécies
nativas?

Não se aplica

Em que medida o projeto contribuiu para estabelecer modelos
de recuperação com ênfase no uso econômico?

Em parte Ao gerar conhecimentos sobre a relevâncias dos
biocompostos da flora amazônica.

6. Ações para tratar os riscos de reversões em
resultados de REDD+

Não se aplica Não consta no escopo do projeto ações de impacto direto
que busquem avaliar os riscos de reversões de REDD+

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados
de REDD+? Como o projeto os abordou?

Não se aplica

Em que medida o projeto influenciou os direitos constitucionais
associados à posse e destinação formal da terra na sua área de
atuação?

Não se aplica

Em que medida o projeto influenciou o uso sustentável dos
recursos naturais na sua área de atuação?

Sim Contribuiu para o fortalecimento das cadeias produtivas da
flora amazônica.

Se o projeto teve como beneficiários(as) diretos povos
indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores familiares:
seus sistemas socioculturais e conhecimentos tradicionais
foram considerados e respeitados ao longo do projeto?

Não se aplica

Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida
destes grupos? Que tipo de efeitos: na organização social,
econômica ou do uso de espaços e recursos disponíveis? De que
forma interferem: positivamente, negativamente ou ambos?

Não se aplica

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas,
em particular povos indígenas e comunidades locais, nas ações
referidas nos parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP 16

Não se aplica

De que forma o projeto garantiu o consentimento prévio e a
forma local ou tradicional de escolha dos representantes dos
seus/suas beneficiários(as) (especialmente dos povos indígenas
e das comunidades tradicionais)?

Não se aplica

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão o
projeto aplicou durante o planejamento e a tomada de decisão?

 Não se aplica

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais benefícios
advindos do projeto foram acessados de forma justa,
transparente e equitativa pelos beneficiários, evitando uma
concentração de recursos?

Não se aplica

Em que medida o projeto proporcionou ao público em geral e
aos seus/suas beneficiários(as) o livre acesso e fácil
entendimento das informações relacionadas às ações do
projeto?

Sim Por meio de divulgação em diferentes meios para vários tipos
de público.

O projeto conseguiu montar um bom sistema de
monitoramento de resultados e impactos? Monitorou e
divulgou de forma sistemática os resultados realizados e os
seus efeitos?

Sim projeto atendeu plenamente aos requisitos do Fundo
Amazônia.

5. Ações consistentes com a conservação das florestas
naturais e diversidade biológica, garantindo que as ações
referidas no parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 não sejam
utilizadas para a conversão de florestas naturais, mas sim para
incentivar a proteção e conservação das florestas naturais e
seus serviços ecossistêmicos e para melhorar outros
benefícios sociais e ambientais

Em parte Os esforços de pesquisa que implicaram na valorização
econômica das espécies botânicas contribuem para o uso
sustentável e para a conservação das espécies florestais.

Como o projeto contribuiu para a ampliação ou consolidação de
áreas protegidas?

Não se aplica

Como o projeto contribuiu para a recuperação de áreas
desmatadas ou degradadas?

Não se aplica

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de
áreas, as metodologias empregadas priorizaram espécies
nativas?

Não se aplica

Em que medida o projeto contribuiu para estabelecer modelos
de recuperação com ênfase no uso econômico?

Em parte Ao gerar conhecimentos sobre a relevâncias dos
biocompostos da flora amazônica.

6. Ações para tratar os riscos de reversões em
resultados de REDD+

Não se aplica Não consta no escopo do projeto ações de impacto direto
que busquem avaliar os riscos de reversões de REDD+

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados
de REDD+? Como o projeto os abordou?

Não se aplica

Em que medida o projeto influenciou os direitos constitucionais
associados à posse e destinação formal da terra na sua área de
atuação?

Não se aplica

Em que medida o projeto influenciou o uso sustentável dos
recursos naturais na sua área de atuação?

Sim Contribuiu para o fortalecimento das cadeias produtivas da
flora amazônica.

Se o projeto teve como beneficiários(as) diretos povos
indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores familiares:
seus sistemas socioculturais e conhecimentos tradicionais
foram considerados e respeitados ao longo do projeto?

Não se aplica

Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida
destes grupos? Que tipo de efeitos: na organização social,
econômica ou do uso de espaços e recursos disponíveis? De que
forma interferem: positivamente, negativamente ou ambos?

Não se aplica

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas,
em particular povos indígenas e comunidades locais, nas ações
referidas nos parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP 16

Não se aplica

→
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Salvaguarda/questão Atende
38

ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende
37

Observação

7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de
carbono para outras áreas

Não se aplica

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações do
projeto para outras áreas?

Não

7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de
carbono para outras áreas

Não se aplica

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações do
projeto para outras áreas?

Não

Tabela 20 Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicadas ao projeto Compostos Bioativos da Amazônia

 
Critérios Transversais
Redução da pobreza
Ao focar os estudos em quatro espécies botânicas com ênfase no açaí (Euterpe oleraceae), que 
é uma importante fonte de alimentação e de renda no estado – só a região metropolitana de 
Belém possui cerca de 7.000 batedores de açaí registrados –, o projeto contribuiu para a redução 
do agravamento da pobreza rural e da fome em todas as suas variantes.

Além dos estudos diretamente com o açaí, o projeto sensibilizou e certificou 130 batedores com 
o selo “açaí bom”, que garante a adoção de boas práticas na cadeia do açaí. Enquanto projeto de 
pesquisa, o objetivo do projeto ao certificar esses 130 batedores é ter um efeito multiplicador, a 
partir da formação de potenciais formadores – por exemplo, alguns dos batedores certificados 
atuam em cursos na Casa do Açaí, da prefeitura de Belém.

O projeto contribuiu nesse segmento, mesmo que indiretamente, para valorização das cadeias 
produtivas no mercado de cosméticos, farmacêuticos e alimentício. Isso propicia a entrada 
de recursos financeiros nos estados da Amazônia, via impostos diretos e indiretos, refletindo 
também na geração de emprego e renda para agricultores e extrativistas.38

Critério Transversal/questão  Atende  
38

Observação 

Redução da pobreza      

Em que medida o projeto contribuiu de forma efetiva para 
alternativas econômicas que valorizam a floresta em pé e o 
uso sustentável de recursos naturais? 

Em parte  O projeto contribuiu para valorização 
econômica de subprodutos da 
biodiversidade amazônica. 

Em que medida o projeto influenciou positivamente na 
redução da pobreza, na inclusão social e na melhoria das 
condições de vida dos(as) beneficiários(as) (principalmente: 
comunidades tradicionais, assentados e agricultores 
familiares) que vivem na sua área de atuação? 

Em parte  As inúmeras parcerias (redes de 
cooperação) geradas pelo projeto 
contribuíram para geração de empregos 
em empresas (principalmente 
alimentícias) refletindo no aumento da 
renda de agricultores familiares. 

O projeto conseguiu promover e incrementar a produção 
em cadeias de valor de produtos florestais madeireiros e 
não-madeireiros, originados em manejo sustentável? 

Em parte  Os estudos com açaí, enquanto 
importante fonte de alimentação e de 
renda, contribuíram para o 
fortalecimento da cadeia de valor. 

Em caso de projeto que contenha a componente de 
desenvolvimento científico e tecnológico, este contribuiu 
para a construção de um modelo de desenvolvimento 
adequado à região? 

Em parte  O projeto contribuiu para consolidação 
da rede em Bioeconomia da Amazônia. 

 
 

 
Tabela 21 Critério Transversal “Redução da Pobreza” aplicado ao projeto Compostos Bioativos da Amazônia

 
38. Os critérios transversais não eram requeridos aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode 
não ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Equidade de Gênero

O projeto não teve uma estratégia de apoio à equidade de gênero. Constatou-se que no universo 
de pessoas envolvidas nas ações de capacitação, treinamento e condução das diferentes etapas 
do projeto, mulheres e homens participaram de forma indistinta, não havendo priorização de 
nenhum segmento.39
 
 

Critério Transversal/questão  Atende  
39

Observação 

Equidade de Gênero      

O projeto conseguiu integrar questões de gênero nas suas estratégias e 
intervenções ou tratou do assunto de forma isolada? Como? 

Não se aplica   

Havia separação por gênero na coleta de dados para o planejamento e o 
monitoramento do projeto? 

Não se aplica   

Como o projeto contribuiu para a equidade de gênero?  Não se aplica   

 
Tabela 22 Critério Transversal “Equidade de Gênero” aplicado ao projeto Compostos Bioativos da Amazônia

conclusões

Os estudos com compostos bioativos da Amazônia, calcados em espécies botânicas de grande 
importância para a bioeconomia dessa região, contribuíram para um maior conhecimento dos 
biocompostos das espécies que compõem as principais cadeias de valor econômico.

Sobre a produção e análise dos compostos bioativos de espécies botânicas da flora amazônica, 
a conclusão é que os resultados gerados contribuíram para o conhecimento do potencial 
econômico para o setor de cosméticos (ação antioxidante e fotoprotetora) e setor alimentício 
(açaí light), repercutindo no fortalecimento da sua cadeia de valor.

Pode-se concluir que a instalação da planta-piloto contribuiu para melhoria da qualidade das 
pesquisas e desenvolvimento de produtos nas diferentes etapas do projeto. Os arranjos e 
adequações nas instalações físicas, seja para albergar novos equipamentos ou melhorar sua 
disposição, foram fundamentais para projetar o laboratório de alimentos da UFPA, num patamar 
de excelência em análise de biocompostos na Amazônia.

O fortalecimento da infraestrutura analítica possibilitou o desenvolvimento de novos estudos 
como os de bioprospecção e de outros projetos que se beneficiam da planta piloto.  

Embora não estivesse explicitamente definido nos objetivos, este é um projeto de pesquisa 
acadêmica e desenvolvimento conduzido no âmbito de uma instituição de ensino, pesquisa 
e extensão universitária. O projeto, ao mobilizar a comunidade acadêmica, contribuiu para 
formação, capacitação e fixação de recursos humanos em todos níveis acadêmicos, com a 
consequente produção de conhecimentos publicados em diferentes meios de divulgação.

39. Ver nota anterior.



82

No contexto da intervenção acadêmica, o projeto contribuiu no fortalecimento dos programas 
de pós-graduação, resultando em melhoria no conceito CAPES, passando de nota 4 (BOM) para 
nota 5 (MUITO BOM). O projeto afetou positivamente no critério de “infraestrutura” (18% de 
peso na avaliação geral da CAPES) e “produção científica” (16% de peso na avaliação geral da 
CAPES) do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia.

A geração de patentes nas categorias “Patente de Invenção” e “Modelo de Utilidade” resultou 
desse esforço de produção robusta de conhecimentos a partir das pesquisas com biocompostos 
da flora amazônica. 

Conclui-se também que o arranjo de governança minimizou os efeitos resultantes do atraso na 
entrega e instalação dos equipamentos adquiridos para a planta-piloto.

O projeto teve expressiva contribuição para o fortalecimento das redes de cooperação técnico-
científicas e na elaboração de políticas públicas. Uma dessas iniciativas, que resultou na alteração 
dos padrões de qualidade e identidade para a bebida açaí, foi fundamental para imprimir mais 
segurança e transparência às redes de comércio do açaí em suas várias vertentes, com destaque 
para o açaí light.

A influência do projeto nas mudanças de legislação do SisGen foi outro fator a destacar na 
melhoria das políticas públicas sobre biodiversidade, diante da ampla burocracia envolvidas na 
pesquisa com biodiversidade na região, o que pode inibir iniciativas tanto do setor acadêmico 
quanto do setor privado.

No geral, conclui-se que o projeto, calcado nos dois objetivos propostos, alcançou integralmente 
as metas e foi além em suas redes de cooperação e integração, ao apresentar a viabilidade de 
arranjos promissores na relação universidade/empresa privada contribuindo dessa forma para 
o desenvolvimento sustentável e da bioeconomia na Amazônia.

Quanto às Salvaguardas de Cancun (REDD+), é possível concluir que o projeto atendeu 
parcialmente os critérios ao contribuir para articulação e capacitação dos setores públicos e 
privados e segmentos da sociedade civil quanto à valorização do conhecimento tradicional e 
conservação da biodiversidade. Da mesma forma em relação a redução da pobreza ao contribuir 
para valorização das cadeias produtivas de espécies botânicas de elevado interesse econômico. 

As ações exitosas desenvolvidas por meio do projeto revelaram a importância estratégica da 
componente 4 do Fundo Amazônia em um bioma no qual o esforço de pesquisa ainda enfrenta 
enormes dificuldades em termos de infraestrutura e recursos humanos qualificados.

O Fundo Amazônia, ao aportar recursos de financiamento para ampliação e aprofundamento 
dos estudos sobre o bioma Amazônia, assume um protagonismo de extrema relevância na 
agenda de CT&I e, por conseguinte, da conservação da biodiversidade amazônica.

 
Recomendações

Aos(às) coordenadores(as) do projeto

• Criar um arranjo intra-institucional que implique no estabelecimento de parcerias com o 
intuito de minimizar os entraves burocráticos, inerentes à administração e funcionamento 
de uma universidade pública;
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• Ampliar e fortalecer as parcerias universidade/empresa para sedimentar uma “cultura” 
institucional de cooperação ganha-ganha, quebrar resistências do mundo acadêmico e 
empresarial e facilitar a captação de fundos privados a exemplo do Fundo Solidário Açaí40;

• Fortalecer as atuais redes de cooperação com ênfase na rede EMBRAPII para garantir a 
sustentabilidade das agendas de pesquisa e inovações tecnológicas;

• Melhorar a estratégia de divulgação das informações geradas e da legislação ambiental. 
Poderia ser via plataforma de produção de conhecimento, focando nos diferentes 
segmentos com potencial interesse no tema como o arranjo produtivo do açaí e outros 
produtos da biodiversidade. Focando também nas organizações que trabalham com a 
temática dos recursos da biodiversidade e, que, dependem de pessoal qualificado para 
preenchimento dos formulários do SisGen, por exemplo;

• Inserir os programas de pós-graduação na formatação de projetos de pesquisa e 
desenvolvimento como parte da estratégia de mobilização e envolvimento do corpo 
acadêmico (docentes e discentes) na agenda de bioeconomia. 

ao Departamento de Meio Ambiente e 
Gestão do Fundo Amazônia/BNDES

• Promover eventos (rodadas de negócios, workshop, jornadas, etc.) que possam agregar 
pesquisadores(as) que atuam nos diferentes campos do conhecimento sobre compostos 
bioativos, diferentes segmentos do setor privado e outros interessados em construir, 
cooperativamente, novos arranjos e modelos de parcerias incluindo organizações de base 
e cooperativas. 

• Para evitar incompreensão quanto aos registros de resultados de pesquisas e resultados 
do projeto, é desejável que este assunto deva merecer uma avaliação por parte da equipe 
do Fundo Amazônia, quanto a necessidade, ou não, de adequações no formulário para a 
componente 4.  

40.  Fundo Solidário Açaí é uma tecnologia social que tem por objetivo estratégico garantir a autonomia e sustentabilidade 
financeira das comunidades produtoras açaí no estado do Pará.
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introdução

 

 

 

 

Título do projeto:  Florestas de Mangue 

Organismo responsável (Gestão do projeto):  Universidade Federal do Pará (UFPA)  

Organismo Responsável (Gestão Financeira):   Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP)  

Período do projeto:  1° trimestre de 2013 ao 3° trimestre de 2017  

Abrangência Territorial:  Município de Bragança, estado do Pará  

Beneficiários:  UFPA, comunidade científica, comunidades tradicionais de  
Tamatateua e Taperaçu da Reserva Extrativista Marinha  
Caeté-Taperaçu e outras comunidades da região.  

Objetivo:  (i) Construção e aparelhamento de um laboratório para pesquisas  
sobre ecologia de manguezais no campus da UFPA no município  
de Bragança (PA); (ii) pesquisa e desenvolvimento de  
conhecimentos e técnicas relacionadas à recuperação de áreas  
degradadas de mangue na região Norte; e (iii) desenvolvimento  

 avaliação do estoque de carbono das florestas de mangue
 

Valor total do projeto:  R$ 1.982.143,00 

Valor do apoio do Fundo Amazônia:  R$ 1.982.143,00 

 

 

 
 
Tabela 23 Ficha do projeto Floresta de Mangue

 
Resumo do projeto

O ecossistema no qual o projeto Florestas de Mangue atuou constitui uma área contínua de 
manguezal, compreendendo uma linha costeira entre o nordeste do Pará e noroeste do Maranhão 
de 650 km de comprimento. Ela corresponde a 80% dos manguezais do Brasil. Trata-se, portanto, 
de um importante ecossistema marinho costeiro a ser conservado, pelas suas funções ecológicas 
e serviços ambientais que provê aos organismos que dele dependem e à comunidade em geral. 
A complexidade dos serviços ecossistêmicos dessa floresta de mangue, expressos no sequestro 
e armazenamento de carbono e na disponibilização de nichos de reprodução e abrigo de várias 
espécies terrestres e aquáticas, revelam o potencial desse ecossistema, sobretudo numa região 
de transição ecológica doce-salgado.

7.1.3  projeto florestas de mangue
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O projeto objetivou implementar uma infraestrutura laboratorial no campus da UFPA no 
município de Bragança (PA) e compreender a dimensão dos serviços ecossistêmicos prestados 
pela floresta de mangue, além de implementar ações de recuperação de áreas degradadas por 
intervenção antrópica, buscando sensibilizar as populações tradicionais sobre a importância de 
se conservar a floresta para sua própria sobrevivência. 

O projeto teve como área de estudo a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Caeté-Taperaçu, 
situada no Nordeste Paraense, abrangendo duas comunidades tradicionais da RESEX, 
Tamatateua e Taperaçu-Campo. Outra área de estudo foi o entorno da rodovia estadual PA-458 
em Bragança, no estado do Pará, no Brasil. 

Os estudos bioecológicos e sobre a dinâmica de populações do caranguejo-uçá, importante 
fonte de renda e de alimentação da população local, revelaram-se de extrema importância para 
a conservação e o manejo desse artrópode. Destaca-se ainda a contribuição do projeto para a 
recuperação das áreas degradadas e para o reflorestamento, a partir de técnicas inovadoras 
de plantio. Várias atividades de recuperação ocorreram envolvendo a população local, o que o 
destaca dos outros projetos avaliados na componente 4. 

Por essa dimensão socioambiental, o projeto assume relevância no contexto dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ODS), ao dialogar com 
os ODS 1, 2 e 13, respectivamente, eliminar a pobreza em todas as suas formas, acabar com a 
insegurança alimentar e combater as mudanças climáticas.
 
Lógica de Intervenção
A Figura 7 apresenta a lógica de intervenção acordada entre os executores do projeto e o Fundo 
Amazônia:

Figura 7 Lógica de Intervenção segundo Quadro Lógico do projeto Florestas de Mangue
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Metodologia Específica

A avaliação seguiu a metodologia e os critérios de avaliação descritos no relatório geral da 
avaliação da componente 4. Para cada avaliação individual, foram elaboradas perguntas 
específicas com base na lógica de intervenção do projeto (ver Figura 7) e o objetivo geral do 
Fundo Amazônia nessa componente. No caso dessa avaliação, foram elaboradas perguntas para 
tópicos conforme segue:

• Produção, divulgação e disponibilidade do conhecimento científico gerado;

• Interação com a população local e interlocução com outros públicos; 

• Interlocução com órgãos ambientais e influência em políticas públicas locais;

• Contribuição dos estudos para a política de REDD+.

 
Na coleta de dados primários, foram priorizadas consultas e entrevistas semiestruturadas 
com a coordenação do projeto e membros do segmento acadêmico, lideranças da comunidade 
Taperaçu-Campo na Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu, gestores da Fundação de 
Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) e da Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade do Pará (SEMAS).

 
Avaliação de Resultados

Avaliação de Indicadores 

Como primeiro passo da avaliação individual, foram avaliados os indicadores de resultados 
e impactos, pactuados com o BNDES no início do projeto. A Tabela 24 apresenta os principais 
indicadores.

  

Principais Indicadores  Meta  Situação ao final 
do Projeto 

Efeito Direto (antigo Objetivo Específico): Geração de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias para 
recuperação de áreas desmatadas de mangue no Bioma Amazônia e captura e armazenamento de carbono nesse 
ecossistema 

● Número de publicações científicas  
o Dissertações 
o Teses de doutorado 
o Trabalhos de conclusão de curso 
o Artigos 

  19 
7 
5 
4 
3 

● Número de publicações pedagógicas ou informativas (livros e 
capítulos de livro) 

Não definida  1 

● Número de pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de 
PD&I fixados na região 

15  22 (21 
pesquisadores e 
1 técnico) 

→
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Principais Indicadores  Meta  Situação ao final 
do Projeto 

 

 

Produtos e Serviços      

● Área replantada (hectares)  5,7  9 

● Medição do número de mudas produzidas  40.000  55.400 mudas e 
5 mil propágulos 
plantados 

● Medição da quantidade de carbono capturado e armazenado nas 
áreas de mangue efetivamente reflorestadas pelas tecnologias 
desenvolvidas no projeto 

Não definida  Foram geradas 
equações 
alométricas para 
cálculos de 
biomassa que 
contém o 
manguezal e de 
estoque de 
carbono 
sequestrado e 
armazenado nos 
manguezais 
amazônicos 

● Área de laboratório construída  325 m²  325 m² 

● Equipamentos instalados  Não definida   15 

● Valor investido em infraestrutura (R$)  R$ 897,819  R$ 690.370,28 

 
Tabela 24 Principais indicadores do projeto Florestas de Mangue

 
A ampliação da infraestrutura do laboratório e a aquisição de equipamentos se mostraram 
relevantes para a geração de conhecimento e o desenvolvimento de tecnologias, com a 
publicação de teses, artigos científicos, publicações pedagógicas e criação de novos produtos ou 
processos tecnológicos.

O veículo adquirido com recursos do projeto viabilizou pesquisas de campo que antes não eram 
possíveis. O auditório construído oferece um espaço mais adequado para realização de defesas de 
monografias, dissertações e teses, palestras e cursos. A estrutura física do laboratório possibilitou 
receber pesquisadores e desenvolver os estudos, promovendo um aumento no potencial de 
formação de recursos humanos e uma ampliação no horizonte de pesquisa e extensão.

Além da construção do laboratório, fundamental para o desenvolvimento de linhas de pesquisa 
nas áreas de ecologia das florestas de mangue e de estudos socioambientais das populações 
que nelas habitam, cabe destacar o plantio de 60.400 mudas e propágulos em nove hectares 
na região bragantina, maior área degradada de manguezal da costa amazônica brasileira. 
Esse replantio foi um avanço não só pelo desenvolvimento de tecnologias para a recuperação 
das áreas degradadas de manguezal, mas também pela recuperação das funções ecológicas e 
serviços que esse ecossistema provê para a comunidade.

As informações geradas pelo projeto tiveram impacto tanto na melhoria do conhecimento sobre 
o sistema manguezal, quanto nas ações realizadas com a comunidade, por meio de práticas e 
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cursos. Da mesma forma, os resultados obtidos serviram de subsídio para o plano de manejo 
da Reserva Extrativista Marinha de Caeté-Taperaçu, promovendo a sustentabilidade no uso dos 
recursos e serviços disponíveis no manguezal dessa região.

 
Teoria de mudança

Com base da análise dos indicadores e relatórios de desempenho do projeto e seguindo a 
metodologia apresentada no item 3 do Relatório, foi elaborada uma teoria de mudança para o 
projeto, revisada antes e após a missão de campo e entrevistas (Figura 8):

 
Figura 8 Teoria de mudança do projeto Florestas de Mangue revisada após missão de campo
(As setas representam as hipóteses de resultados, ou seja, as suposições relativas às interações dos resultados; as caixas contém  
o objetivo que foi negociado e acordado; o espaço delimitado pela linha pontilhada mostra a área de responsabilidade do projeto)
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A teoria de mudança do projeto Florestas de Mangue presume que ele se centra em três 
ações principais, abrangendo construção de infraestrutura, recuperação de áreas degradadas 
e desenvolvimento de modelos de estimativa de biomassa e de carbono. Como resultado, 
impulsionaria a geração de conhecimentos e desenvolvimento de tecnologias de recuperação 
de áreas degradadas em manguezais no Bioma Marinho Costeiro. Captura e armazenamento 
de carbono nesse ecossistema, além da formação, capacitação e fixação de pesquisadores(as).
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Esses subsídios iriam contribuir para a requalificação do plano de manejo da RESEX Caeté-
Taperaçu. Para a melhoria da conservação dos recursos do manguezal pelas comunidades 
tradicionais. Para o aumento dos estoques de carbono e o fortalecimento das relações entre as 
comunidades tradicionais e universidade, e para a ampliação da produção científica.

A expectativa era de que esses efeitos permaneceriam após o término do projeto e que seus 
efeitos diretos contribuiriam para o objetivo do Fundo Amazônia.

Analisando a teoria de mudança revisada desse projeto (Figura 8) após missão de campo, 
observa-se que:

• Não só a construção do laboratório, apesar do atraso no início das obras, mas também a 
concessão de bolsas de pesquisa do projeto contribuiu para o fortalecimento das parcerias 
interinstitucionais, a formação e fixação de pesquisadores(as) e o fortalecimento de 
grupos de pesquisa. Refletindo na geração de conhecimento sobre ecologia e manejo de 
manguezal, além da ampliação de publicações científicas e produção acadêmica.

• O esforço de pesquisa sobre ecologia do mangue resultou na aplicação das tecnologias 
desenvolvidas, o que contribuiu para recuperação e conservação de manguezais do Bioma 
Marinho Costeiro. Isso resultou no aumento da área reflorestada e, por conseguinte, no 
aumento da captura e armazenamento de carbono, por meio do qual o projeto contribuiu 
para objetivo do Fundo Amazônia. 

• Os dados gerados pelo projeto, que incluíram a definição das zonas de manejo de 
caranguejo-uçá, contribuíram para subsidiar o Plano de Manejo da Resex Marinha Caeté-
Taperaçu. Isso também resultou numa maior proximidade ao Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), e às comunidades que vivem nas áreas de 
mangue. Estas ficaram mais sensibilizadas em relação à importância da conservação dos 
recursos naturais do mangue como ecossistema.

 
Impacto, sustentabilidade e relevância
A avaliação dos impactos das ações do projeto, a sua relevância e sustentabilidade após o 
término do projeto segue com foco em quatro efeitos diretos: (i) conhecimento científico gerado 
e difundido, (ii) fixação de pesquisadores(as), (iii) integração entre cientistas e outros setores da 
sociedade e (iv) captação de novos recursos.

 
pesquisadores(as) e técnicos(as) fixados(as) na região
No total, foram 21 pesquisadores(as) e um(a) técnico(a) fixados na região durante a implementação 
do projeto devido às bolsas concedidas, sendo 11 de desenvolvimento tecnológico e industrial 
(dentre doutorandos, mestrandos e coordenadores), um de extensão e nove de iniciação 
científica (IC). Bons exemplos dessa fixação foi a contratação por meio de bolsa de coordenação 
do Prof. Hudson da Silva, doutorando à época do projeto e hoje professor adjunto da mesma 
universidade.

Além dos bolsistas, cinco doutorandos, sete mestrandos e quatro alunos de IC foram apoiados 
indiretamente com recursos do projeto, totalizando 37 pessoas impactadas.

A construção do laboratório, que ficou pronta apenas no final do projeto, teve importante 
papel para o fortalecimento do grupo de pesquisa e para a fixação dos mesmos na região após o 
término do projeto, além da sustentabilidade dos resultados das pesquisas anteriores e para o 
desenvolvimento de novas pesquisas.
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Conhecimento sobre o Bioma Amazônia integrando 
ciência e conhecimento tradicional produzido e difundido 
A construção e aparelhamento do Laboratório de Ecologia de Manguezal (um prédio de dois 
andares com uma área total de 325 m2) contribuiu limitadamente para a produção de conhecimento 
no âmbito do projeto, visto que ficou pronto apenas no final do período de execução.

A concessão de bolsas, especialmente uma Bolsa de Extensão no País (EXP), permitiu a 
contratação de uma pessoa do meio não acadêmico. Teve importante papel extensionista na 
realização do elo entre a universidade e as comunidades-alvo. Foi essencial para a integração 
entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, na condução das pesquisas 
desenvolvidas pelo projeto. Alguns alunos, inclusive, que passaram pelo laboratório eram 
provenientes de comunidades tradicionais, como foi o caso da aluna filha da Bolsista EXP.

O bom relacionamento entre a universidade e as comunidades e a integração de saberes 
contribuíram para realização de pesquisas compreendendo o zoneamento e a exploração de madeira 
(madeira extraída do mangue branco é usada na construção de curral de pesca), no mapeamento da 
exploração do caranguejo-uçá, no estudo da infestação por insetos galhadores e na produção de 
mudas para replantio dos manguezais (foram identificados dois novos gêneros de galhas).

A produção científica gerada a partir do projeto foi compatível com o período de sua execução. 
Foram produzidos quatro trabalhos de conclusão de curso, sete dissertações de mestrado, 
cinco teses de doutorado, um livro e três trabalhos publicados em revistas indexadas. As bolsas 
cedidas ajudaram significativamente, portanto, para aumentar a geração de conhecimentos 
sobre ecologia de mangue.

Um dos eixos de intervenção do projeto foi a condução de estudos sobre estimativas de 
biomassa, sequestro e armazenamento de carbono em ecossistema de mangue. Essa pesquisa 
gerou equações alométricas para cálculos de biomassa e de estoque de carbono, que podem ser 
aplicadas nos dois tipos de florestas de mangue prevalentes ao longo da costa amazônica. 

Trata-se da primeira equação de referência para determinação de biomassa e emissão de 
carbono de floresta de mangue na região da Amazônia. As equações existentes haviam sido 
desenvolvidas em outros países e não refletiam a realidade local. 

Ao contribuir para redução do desmatamento nesse ecossistema frágil, o projeto, mesmo 
que indiretamente, contribuiu para a redução de emissões de desmatamento e degradação 
florestal (REDD+) e, para a implementação do Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

O estudo dos aspectos ecológicos buscou avaliar a dimensão e complexidade dos serviços 
ecossistêmicos (estimativas da quantidade de biomassa e do carbono sequestrado e armazenado 
em mangue;  nicho de reprodução e abrigo de várias espécies terrestres e da aquafauna marinha) 
proporcionados pela floresta de mangue na Amazônia, pressupondo um olhar multidisciplinar, 
com mobilização de vários segmentos da comunidade científica e potenciais beneficiários(as) 
desse ecossistema. Essa informação ainda não havia sido gerada para os manguezais da região 
amazônica, representando um avanço substancial nos estudos de “Blue Carbon”41 segundo as 
metas do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

41. “Blue Carbon” é uma iniciativa global voltado para mitigação das mudanças climáticas mediante restauração e uso 
sustentável dos ecossistemas costeiros e marinhos, envolvendo os manguezais e plantas marinhas. A iniciativa global 
integra diferentes organizações governamentais e não governamentais, instituições de pesquisa e comunidades, sob 
a coordenação da Conservação Internacional (CI), da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), e da 
Comissão Oceanográfica Intergovernamental vinculada a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (COI/UNESCO).
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Integração entre cientistas, governo, setor privado, 
comunidades tradicionais e moradores locais 

O envolvimento da população de comunidades tradicionais, principalmente na comunidade 
Taperaçu-Campo, foi o grande diferencial deste projeto em relação aos outros projetos avaliados. 

Além da contratação de uma bolsista de extensão, que permitia a aproximação e a mediação 
entre as diferentes linguagens e saberes, o acesso às comunidades foi facilitado pela existência 
anterior de contato entre a universidade e elas. Relação que foi mantida devido às ações, inclusive 
sociais, desenvolvidas por meio do projeto. 

Apesar de não estarem previstas nos objetivos iniciais do projeto, essas ações sociais, 
coordenadas pela bolsista de extensão, foram feitas em resposta às demandas levantadas junto 
à comunidade.  Contribuíram para a colaboração dos moradores com as ações previstas, como 
as de replantio, sem que houvesse remanejamento ou acréscimo de recursos financeiros.

Nessa relação academia-comunidade tradicional foi fundamental o envolvimento de instituições 
parceiras. O projeto mobilizou os técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - 
Unidade de Desenvolvimento de Bragança (EMATER-UDB) para apoiar as atividades agrícolas, 
incluindo plantio e compostagem, e atividades promotoras de alimentação alternativa. Como 
resultado, um morador da comunidade vive hoje da horta estruturada a partir desse apoio. 

Sob a coordenação dos alunos da UFPA, o projeto criou também um curso preparatório 
(PROENEM), visando capacitar os adolescentes dessa comunidade, que apresentavam 
baixíssimo desempenho no exame do ENEM. Esta intervenção teve impacto positivo sobre a 
autoestima dos jovens da comunidade e resultou na aprovação de dois alunos em universidades. 
Para a viabilização das aulas, foi essencial o uso do veículo adquirido pelo projeto no deslocamento 
dos alunos que ministravam as aulas. 

Foram realizadas outras atividades como: a primeira colônia de férias da comunidade, a primeira 
festa de Dia das Crianças, festa de Natal, palestras sobre educação ambiental, festa junina (com 
roupas confeccionadas a partir de materiais oriundos do mangue, como cascas de caranguejo). 

Também permitiam, com o auxílio do veículo do projeto, que ações governamentais chegassem 
à comunidade, como a Arca das Letras e o Brasil Alfabetizado. 

Foram realizadas oficinas de construção de instrumentos musicais e de ritmos. Oficina de 
reaproveitamento do couro de peixe para a produção de bio-jóias e oficina de artesanato em fibra de 
bananeira, resultando na criação do “Ateliê Fibrarte”, para apoio à produção e venda dos produtos. 
Hoje, uma família vive da renda da venda de artesanato produzido a partir da fibra de bananeira. 

Foram realizadas, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 
(SEBRAE), palestras sobre associativismo/ corporativismo, visando contribuir para a organização 
social das populações tradicionais. 

A integração com o governo se deu pela constante migração dos alunos que concluíram seus 
cursos para o setor público (por exemplo, o atual secretário municipal de Pesca é um ex-aluno 
do departamento) e porque, em uma cidade de menores dimensões é possível uma maior 
aproximação ao governo e maior contato, principalmente, com o ICMBio.
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Captação de recursos e 
fortalecimento de grupos de pesquisa locais

O fortalecimento do grupo acadêmico na condução de pesquisas e geração de tecnologias a 
partir do financiamento do Fundo Amazônia tem viabilizado o estabelecimento de parcerias 
interinstitucionais e a captação de novos recursos para projetos de desenvolvimento de 
outras fontes.

O projeto contribuiu para o fortalecimento do programa de pós-graduação em Biologia 
Ambiental (nível 5 CAPES) no campus de Bragança, que tem renome na área de pesquisa de 
manguezal. Isso contribui para a sustentabilidade do projeto financiado pelo Fundo Amazônia, 
na medida em que os novos projetos dão continuidade às linhas de pesquisa aprofundadas e às 
parcerias estabelecidas no projeto avaliado.

 

INSTITUIÇÃO  PROJETO   OBJETIVO  

Petrobras  Petrobras Socioambiental  Ações socioambientais para empoderamento 
de comunidades tradicionais 

Rare Brasil  Conservação dos recursos naturais de 
manguezal 

Manejo do caranguejo-uçá e conservação e 
manejo de floresta de mangue. 

Fundação Avina  Gestão de floresta de mangue  Ações de manejo e recuperação de 
manguezais 

CNPq  Efeito Toxicológico da bioacumulação de 
metais pesados em populações do 
caranguejo-uçá (CRUSTACEA, 
BRACHYURA) nos manguezais da 
Amazônia brasileira 

Avaliar os impactos da bioacumulação de 
metais pesados em ecossistema de mangue. 

UNESCO/FUNDO VALE  Apoio à construção e consolidação de 
cadeias produtivas sustentáveis da pesca 
artesanal costeira da Amazônia 
brasileira”  

 

 
Tabela 25 Projetos gerados e apoiados após o financiamento do Fundo Amazônia

eficácia

A construção e aparelhamento do prédio de dois andares para abrigar o novo Laboratório 
de Ecologia de Manguezal (LAMA), que inicialmente sofreu atraso em sua execução, não 
comprometeu a execução das atividades de pesquisa previstas no cronograma do projeto ao 
longo dos cinco anos de sua implementação. Isso só foi possível devido à existência de um grupo 
robusto de pesquisadores(as) que atuavam no antigo laboratório, desenvolvendo estudos sobre 
os manguezais na região amazônica.



93

Todos os produtos e serviços foram integralmente realizados, incluindo a construção do laboratório, 
o desenvolvimento de modelos de biomassa e sequestro de carbono, o zoneamento (mapeamento) 
das áreas de exploração de madeira, o zoneamento (mapeamento) das áreas de exploração 
caranguejo-uçá, o estudo de infestação por galhas, a medição da sobrevivência, mortalidade e 
crescimento de plântulas e a divulgação dos resultados de pesquisa em diferentes meios42.

As ações de mobilização e envolvimento das comunidades da RESEX, embora não estivessem 
explicitamente contempladas nos objetivos do projeto, contribuíram sobremaneira para 
execução eficaz, tanto em campo quanto no laboratório, dos diferentes eixos de pesquisas 
conduzidos por alunos e professores desta unidade acadêmica da UFPA. Isto facilitou o processo 
de aceitação e internalização do projeto, em que o protagonismo das populações tradicionais 
se manifestou em suas diferentes fases de implementação. A contratação de uma bolsista na 
modalidade bolsa de extensão foi fundamental para o êxito dessa estratégia. Pode-se concluir 
que o projeto foi eficaz na sua implementação e no alcance dos resultados.

 
eficiência

O projeto Florestas de Mangue foi executado com elevada qualidade gerencial. As bolsas de 
coordenação permitiram a distribuição das tarefas de pesquisa e a bolsa de extensão permitiu 
a delegação da coordenação das atividades com a comunidade para a bolsista, de forma a não 
sobrecarregar e permitir uma gestão eficiente do projeto por parte do coordenador geral, o 
Professor Dr. Marcus Fernandes.

A boa relação com a comunidade e o levantamento participativo das demandas, por sua vez, 
abriram espaço para uma condução eficiente das pesquisas. A experiência prévia do quadro 
técnico com o plantio de mudas e a colaboração dos comunitários(as) também contribui para a 
eficiência na recuperação das áreas degradadas.

A grande dificuldade residiu no atraso da construção do prédio, que dilatou o prazo do projeto de 
três para cinco anos. O atraso no início da obra foi causado por problemas técnicos e burocráticos, 
pois a Prefeitura do Campus da UFPA, sediada em Belém, tinha discordâncias em relação ao 
projeto técnico e arquitetônico. A construção localizada em área alagada comprometeu o 
orçamento, exigindo aporte institucional de contrapartida da universidade.

A estrutura de governança universitária tende a limitar a autonomia de um gestor/a de 
projetos técnico-científicos, sobretudo, quando incluem reforma e construção predial. Trata-
se de uma questão que é intrínseca à universidade que está além da competência gerencial do 
coordenador do projeto. 

 
Procedimentos de relatório

Constata-se que a despeito do rigor, por parte da coordenação, no preenchimento dos formulários 
dos relatórios, houve uma certa confusão quanto aos registros de resultados de pesquisas e 
resultados do projeto em si. Por sua vez, o acompanhamento sistemático da equipe do Fundo 
Amazônia permitiu que os entraves fossem sucessivamente sanados. A relativa flexibilidade e 
foco no resultado final do Fundo contribuiu para uma gestão mais eficiente do projeto.

 

42.  Esses resultados podem ser acessados em http://www.ufpa.br/lama
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arranjo de gestão com a FADESP

A boa interveniência da FADESP no gerenciamento financeiro e controle orçamentário, aliado 
ao trabalho de acompanhamento permanente da equipe do Fundo Amazônia, contribuíram para 
o cumprimento das metas do projeto.

 
Salvaguardas de Cancun (REDD+) 

A observância por parte do projeto das salvaguardas de Cancun (REDD+) materializou-se 
nos dois objetivos: pesquisa e desenvolvimento de conhecimentos e técnicas relacionadas à 
recuperação de áreas degradadas de mangue na região Norte e desenvolvimento de modelos 
para estimativa da biomassa, e no sequestro de carbono e avaliação do estoque de carbono das 
florestas de mangue (Tabela 26).43

Em uma análise transversal, constata-se que as ações e as estratégias de intervenção do projeto 
obedeceram em maior ou menor grau os critérios referenciados nessas salvaguardas, mostrando 
aderência ao PPCDAm, quando se articulou com as comunidades locais buscando sensibilizá-
las quanto ao uso sustentável dos recursos naturais dos manguezais e, principalmente, quando 
contribuiu para a conservação das florestas de mangue e qualificação do plano de manejo da RESEX.

Salvaguarda/questão Atende
1

Observação

A1. ções complementares ou consistentes com os objetivos dos
programas florestais nacionais e outras convenções e acordos
internacionais relevantes

Sim   O projeto contribuiu para o aperfeiçoamento do Plano de
Ação Nacional (PAN) Manguezal via Grupo
Assessoramento Técnico (GAT).

O projeto mostrou estar alinhado com o PPCDAm e os planos
estaduais de prevenção e controle do desmatamento?

Sim Ao PPCDAm (2016-2020) e aos planos estaduais que têm
como objetivo redução e controle da degradação florestal.

Com quais outras políticas públicas federais ou acordos
internacionais o projeto demonstrou alinhamento? Em quais
aspectos?

Em parte Relativa aderência ao Sistema Nacional de Unidades de
Conservação (SNUC) e para estudos de “ Blue Carbon”,
segundo metas do  Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC).

O projeto contribuiu ou poderá vir a contribuir direta ou
indiretamente para a redução das emissões por desmatamento ou
degradação florestal? De que forma?

Sim Ao contribuir para recuperação, gestão, manejo e
conservação dos recursos do ecossistema de mangue.

E2. struturas de governança florestais nacionais transparentes e
eficazes, tendo em vista a soberania nacional e a legislação
nacional

Sim

Em que medida o projeto promoveu a articulação entre diversos
atores (setor público, privado, terceiro setor ou comunidades
locais)?

Sim O projeto contribuiu para uma melhor interlocução entre
ICMBio e comunidades tradicionais da RESEX.

Em que medida o projeto contribuiu para fortalecer os
instrumentos públicos e processos de gestão florestal e territorial?

Sim Ao contribuir para requalificação do Plano de Manejo da
Resex Marinha Caeté-Taperaçu na Região Bragantina.

R3. espeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e
membros de comunidades locais, levando em consideração as
obrigações internacionais relevantes, circunstâncias e leis
nacionais e observando que a Assembleia geral da ONU adotou 
a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Indígenas

Sim

Salvaguarda/questão Atende
1

ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende
43

Observação

 

→

43. Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não 
ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Salvaguarda/questão Atende
1

ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende
1

ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende
43

Observação

Em que medida o projeto influenciou os direitos constitucionais
associados à posse e destinação formal da terra na sua área de
atuação?

Não se aplica

Em que medida o projeto influenciou o uso sustentável dos
recursos naturais na sua área de atuação?

Sim O fortalecimento da relação academia-comunidade resultou
na sensibilização quanto às práticas de conservação dos
recursos do mangue.

Se o projeto teve como beneficiários(as) diretos povos indígenas,
comunidades tradicionais ou agricultores familiares: seus sistemas
socioculturais e conhecimentos tradicionais foram considerados e
respeitados ao longo do projeto?

Sim O projeto respeitou o conhecimento e direitos dos povos
tradicionais e membros da Associação dos Extrativistas da
Reserva Extrativista Marinha Caeté-Taperaçu
(ASSUREMACATA).

Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida destes
grupos? Que tipo de efeitos: na organização social, econômica ou
do uso de espaços e recursos disponíveis? De que forma
interferem: positivamente, negativamente ou ambos?

Sim O projeto realizou várias atividades de cunho
socioeconômico e educativo com destaque para as oficinas
de teçume e dinamização das atividades agrícolas.

P4. articipação plena e efetiva das partes interessadas, em
particular povos indígenas e comunidades locais, nas ações
referidas nos parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP 16

Sim

De que forma o projeto garantiu o consentimento prévio e a forma
local ou tradicional de escolha dos representantes dos seus/suas
beneficiários(as) (especialmente dos povos indígenas e das
comunidades tradicionais)?

Sim O projeto teve o consentimento para atuar nas e com as
comunidades.

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão o
projeto aplicou durante o planejamento e a tomada de decisão?

Em parte O projeto realizou oficinas de planejamento e diversas
rodadas socioeducativas e de sensibilização visando
fortalecer os mecanismos de participação dos beneficiários.

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais benefícios
advindos do projeto foram acessados de forma justa, transparente
e equitativa pelos beneficiários, evitando uma concentração de
recursos?

Não se aplica

Em que medida o projeto proporcionou ao público em geral e aos
seus/suas beneficiários(as) o livre acesso e fácil entendimento das
informações relacionadas às ações do projeto?

Sim Por meio de atividades participativas.

O projeto conseguiu montar um bom sistema de monitoramento de
resultados e impactos? Monitorou e divulgou de forma sistemática
os resultados realizados e os seus efeitos?

Sim O projeto atendeu plenamente aos requisitos do Fundo
Amazônia.

A5. ções consistentes com a conservação das florestas naturais e
diversidade biológica, garantindo que as ações referidas no
parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 não sejam utilizadas para a
conversão de florestas naturais, mas sim para incentivar a
proteção e conservação das florestas naturais e seus serviços
ecossistêmicos e para melhorar outros benefícios sociais e
ambientais

Sim As ações foram consistentes com a conservação das
florestas de mangue e sua diversidade biológica,
garantindo a proteção e conservação dos manguezais e
seus serviços ecossistêmicos e contribuindo para a
qualidade socioambiental.

Como o projeto contribuiu para a ampliação ou consolidação de
áreas protegidas?

Em parte Requalificando o Plano de Manejo da Reserva Extrativista
Marinha Caeté-Taperaçu e auxiliando na sua
implementação.

Como o projeto contribuiu para a recuperação de áreas
desmatadas ou degradadas?

Sim Com o replantio de 55.400 mudas e cinco mil propágulos de
árvores de mangue numa área de 9 ha.

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de áreas,
as metodologias empregadas priorizaram espécies nativas?

Sim O reflorestamento priorizou árvores nativas de mangue das
espécies:  Laguncularia racemosa ;  Rhizophora mangle  e
Avicennia germinans.

→
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Salvaguarda/questão Atende
1

ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende
1

ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende
43

Observação

Em que medida o projeto contribuiu para estabelecer modelos de
recuperação com ênfase no uso econômico?

Não se aplica

A6. ções para tratar os riscos de reversões em resultados de
 REDD+

Em parte

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de
REDD+? Como o projeto os abordou?

Em parte As ações envolvendo as organizações parceiras e
comunidades locais abordaram os riscos ambientais visando
garantir resultados condizentes com a metodologia REDD+.

A7. ções para reduzir o deslocamento de emissões de carbono
 para outras áreas

Sim

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações do projeto
para outras áreas?

Sim As ações, com destaque para o reflorestamento, foram
realizadas com objetivo de gerar informações sobre
emissões de gases de efeito estufa, e preservar a floresta de
mangue, reduzindo as emissões desses gases.

Tabela 26 Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicadas ao projeto Florestas de Mangue

 
Critérios transversais

Redução da pobreza

A realidade socioambiental da Amazônia impõe, mesmo aos projetos de desenvolvimento 
científico e tecnológico na área das ciências biológicas, um diálogo construtivo com o meio social 
no qual o projeto se insere. 

O projeto contribuiu indiretamente, a partir das inúmeras atividades socioeducativas, sobretudo 
na comunidade Taperaçu-Campo, para redução do agravamento da pobreza rural e da fome em 
todas as suas variantes, quando promoveu o reflorestamento dos manguezais, resultando na 
recolonização do caranguejo-uçá e de peixes, importantes fontes proteicas e de renda. 

As oficinas envolvendo instituições parceiras, como SEBRAE, EMATER e a prefeitura, e 
tendo como público alvo populações tradicionais da RESEX, tiveram sua importância em 
termos de promoção de nutrição e geração de renda, contribuindo para agregar habilidades 
e conhecimentos quanto à alimentação saudável, agroecologia com destaque para plantas 
alimentícias não convencionais, artesanato e uso sustentável dos recursos naturais dessa 
unidade de conservação. 

Evidentemente que muito há que ser feito para o cumprimento pleno da redução da pobreza, 
que em termos de realidade amazônica exige implementação de programas e projetos de longo 
prazo. Neste sentido, o grupo de pesquisa em ecologia de mangue da UFPA/Bragança está em 
processo de viabilização de um novo projeto com apoio da Petrobras Socioambiental, a “Casa do 
Manguezal”, que servirá de base de pesquisa no campo para implementar ações socioambientais 
e de extensão junto às comunidades locais.
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Critério Transversal/questão  Atende  
44

Observação 

Redução da pobreza   Em parte   

Em que medida o projeto contribuiu de forma efetiva para 
alternativas econômicas que valorizam a floresta em pé e o 
uso sustentável de recursos naturais? 

Em parte  O projeto contribuiu para a inserção das 
comunidades locais em um conjunto de atividades 
de cunho socioambiental, promotoras de geração 
de renda. 

Em que medida o projeto influenciou positivamente na 
redução da pobreza, na inclusão social e na melhoria das 
condições de vida dos(as) beneficiários(as) (principalmente: 
comunidades tradicionais, assentados e agricultores 
familiares) que vivem na sua área de atuação? 

Em parte  Foi importante ao promover capacitação para 
fontes adicionais de renda, ao articular e 
promover o envolvimento de diferentes 
organizações em um diálogo construtivo com o 
meio social no qual o projeto se inseriu.  

O projeto conseguiu promover e incrementar a produção em 
cadeias de valor de produtos florestais madeireiros e 
não-madeireiros, originados em manejo sustentável? 

Não se 
aplica  

Não fez parte do escopo do projeto. 

Em caso de projeto que contenha a componente de 
desenvolvimento científico e tecnológico, este contribuiu 
para a construção de um modelo de desenvolvimento 
adequado à região? 

Em parte  As informações geradas possibilitaram maior 
compreensão quanto ao alcance dos serviços 
ecossistêmicos de floresta de mangue, 
contribuindo para sua conservação. 

 

 
Tabela 27 Critério Transversal “Redução da Pobreza” aplicado ao projeto Compostos Bioativos da Amazônia

 
gênero

O projeto não teve uma estratégia de gênero que valorizasse explicitamente a participação das 
mulheres. Mesmo assim, na sua execução envolveu mulheres e homens, tanto na agenda de 
pesquisa quanto nas atividades socioambientais junto às comunidades. 44

A maioria das atividades manteve os padrões de divisão de gênero tradicionais (mulheres 
envolvidas em atividades de culinária e artesanato e homens em atividades de pesca de 
caranguejo-açu e pesca de peixe).

No caso da atividade principal e mais importante do projeto, o reflorestamento do manguezal, 
houve participação expressiva das mulheres, mas essa foi concentrada na fase de enchimento 
dos sacos das mudas com terra, enquanto os homens ficaram responsáveis pelo plantio. 

O projeto contribui para o empoderamento financeiro de pelo menos uma residente da 
comunidade Caeté-Taperaçu, que a partir das oficinas de reaproveitamento de folha de 
bananeira, passou a dedicar-se ao artesanato como sua fonte de renda.

44. Os critérios transversais não eram requeridos aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode 
não ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Critério Transversal/questão  Atende  

45
Observação 

Equidade de Gênero   Não   

O projeto conseguiu integrar questões de gênero nas 
suas estratégias e intervenções ou tratou do assunto de 
forma isolada? Como? 

Não  O projeto não teve uma estratégia clara de gênero. Envolveu, 
de maneira equitativa, mulheres e homens, tanto na parte de 
pesquisa quanto nas ações junto às comunidades.  

Havia separação por gênero na coleta de dados para o 
planejamento e o monitoramento do projeto? 

Não   

Como o projeto contribuiu para a equidade de gênero?  Não  O projeto não teve uma estratégia de gênero definida, mas 
envolveu homens e mulheres de forma paritária em suas 
atividades, ainda que reproduzindo a divisão social do trabalho 
tradicional.  

 

 

1 Ver nota anterior. 

 
 
Tabela 28 Critério Transversal “Equidade de Gênero” aplicado ao projeto Compostos Bioativos da Amazônia

 
conclusões

Pode-se concluir no geral, que o projeto, calcado nos três objetivos propostos, alcançou 
integralmente as metas relativas à construção e aparelhamento do LAMA, ao desenvolvimento 
de tecnologias para recuperação de áreas degradadas e à geração de modelos para estimativa da 
biomassa, sequestro e estoque de carbono da floresta de mangue. 45

Em relação à recuperação de áreas degradadas de mangue, conclui-se que o projeto superou 
as metas previstas, pois dos 5,7ha de área replantada previstos, foram replantados 9ha, e das 
40.000 mudas produzidas previstas, alcançou-se a produção de 55.400 mudas e cinco mil 
propágulos plantados. 

A região bragantina abrange a maior área degradada de manguezal da costa amazônica brasileira, 
portanto o replantio de árvores viabilizou o desenvolvimento e adequação de tecnologias 
voltadas para recuperação das áreas degradadas deste ecossistema.

Quanto às Salvaguardas de Cancun (REDD+) é possível concluir que o projeto obedeceu, em 
maior ou em menor grau, a todos os seus critérios pela sensibilização quanto ao uso sustentável 
dos recursos naturais dos manguezais e por sua contribuição para a conservação das florestas 
de mangue e qualificação do plano de manejo da RESEX.

Conclui-se também que o projeto agregou valor aos seus objetivos, ao adotar, estrategicamente, 
o tripé “pesquisa, ensino e extensão”, o que contribuiu para uma inserção mais fluída junto aos 
comunitários, facilitando a implementação das atividades propostas, e consolidação do maior 
grupo de estudo de floresta de mangue na Amazônia brasileira.

As ações realizadas junto às comunidades na RESEX contribuíram para uma maior sensibilização 
das populações tradicionais, que poderá resultar em uma mudança na forma como elas se 
relacionam com a floresta de mangue no que diz respeito ao uso sustentável dos recursos e 
serviços disponíveis no manguezal. 

45. Ver nota anterior.
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Recomendações

Aos(às) coordenadores(as) do projeto

• Desenvolver atividades de replantio em grande escala e não apenas em escala piloto, com 
o envolvimento crescente dos comunitários(as) e transmissão dos saberes e técnicas, 
contribuindo para o impacto dos projetos de desenvolvimento científico e tecnológico e 
para a sustentabilidade dos seus resultados.

Ao Departamento de Meio Ambiente 
e Gestão do Fundo Amazônia/BNDES

• Estender o prazo de execução de projetos de desenvolvimento científico e tecnológico 
que prevejam a construção de infraestrutura, de modo a contornar os possíveis problemas 
técnicos, burocráticos e operacionais e permitir que ela tenha impacto expressivo sobre as 
pesquisas conduzidas;

• Facilitar arranjos interinstitucionais que impliquem no estabelecimento de parcerias com o 
intuito de minimizar os entraves burocráticos inerentes à administração e funcionamento 
de uma universidade pública, buscando dar agilidade ao processo de tramitação interna e 
externa do projeto.

Lições aprendidas

• O envolvimento e sensibilização dos comunitários(as) na área de abrangência do projeto é 
essencial para a implementação efetiva das atividades do projeto e para a sustentabilidade 
dos resultados da pesquisa.
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Introdução
 
 

 

Título do projeto:  Ilhas de Belém 

Organismo responsável (Gestão do projeto):  Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Organismo Responsável (Gestão Financeira):   Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) 

Período do projeto:  4° trimestre de 2012 a 3° trimestre de 2015 

Abrangência Territorial:  Estado do Pará 

Beneficiários:  Executores de política pública em gestão territorial, população das 
ilhas no entorno da cidade de Belém e UFPA 

Objetivo:  Implementar metodologia para apoio à formulação de zoneamento 
econômico e ambiental em escala local de ilhas situadas no entorno 
da cidade de Belém e ampliar a infraestrutura de pesquisa do 
Programa de Pós-graduação de Ecologia Aquática e Pesca da UFPA 

Valor total do projeto:  R$ 1.138.083,93 

Valor do apoio do Fundo Amazônia:  R$ 1.138.083,93 

 
 

Tabela 29 Ficha do projeto Ilhas de Belém

 
resumo do projeto

O projeto “Ilhas de Belém” teve como objetivo apoiar o zoneamento econômico e ambiental nas 
ilhas Mosqueiro, Cotijuba, das Onças e Combu, próximas à cidade de Belém no estado do Pará, 
e ampliar a infraestrutura de pesquisa do Programa de Pós-graduação de Ecologia Aquática e 
Pesca da UFPA por meio da construção de um laboratório. 

As ilhas estão localizadas em uma área intermediária do estuário amazônico, ou seja, uma área 
de transição entre a água doce (ao sul da Baía de Guajará e à direita do Rio Guamá) e a água 
salgada (ao norte de Belém, na altura da cidade de Colares). Nessa área há rios, canais de maré 
(“igarapés”), florestas, várzeas, baías, campos alagados e praias. Nas ilhas, os ribeirinhos são a 
maioria da população e vivem principalmente do extrativismo e da pesca. A região se insere na 
economia local principalmente como fornecedora de produtos primários.

7.1.4  projeto ilhas de belém
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As ilhas são ambientes relativamente conservados considerando sua proximidade da área 
metropolitana de Belém. Entretanto, não estão livres de impactos. Em 2018, o município de 
Barcarena, vizinho a Belém, onde está localizada a Ilha das Onças, enfrentou uma contaminação 
provocada pelo vazamento de rejeitos de bauxita vindos da barragem da mineradora Hydro, 
empresa norueguesa instalada na região. Em 2015, em Barcarena, um navio com mais de cinco 
mil bois vivos e 700 toneladas de óleo a bordo naufragou. O impacto ambiental do naufrágio 
atingiu a vida de milhares de pessoas nessa região e o ecossistema das ilhas.   

Antes desses impactos acontecerem, o projeto levantou dados biológicos e socioeconômicos 
da região a partir de coletas de amostras de peixes e crustáceos e entrevistas, produzindo 
informações sobre a economia local, a infraestrutura de saúde e educação, a aptidão agrícola e 
zonas de reprodução, e alimentação dos peixes. 

Com base nisso, foram gerados cinco mapas que apontam as áreas de priorização para 
conservação ambiental e incentivo ao desenvolvimento sustentável. Os resultados da pesquisa 
foram apresentados em oficinas com as comunidades locais e divulgados por meio de cartilhas 
didáticas, além de apresentados em reuniões com órgãos públicos e academia local. 

 
Lógica de intervenção
A Figura 9 apresenta a lógica de intervenção acordada entre os executores do projeto e o Fundo 
Amazônia:

Figura 9  Lógica de Intervenção segundo Quadro Lógico do projeto Ilhas de Belém
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Metodologia específica

Perguntas orientadoras
A avaliação seguiu os critérios de avaliação e a metodologia descritos na parte principal do 
relatório. Para cada avaliação individual, foram elaboradas perguntas específicas referentes a 
diferentes tópicos. No caso dessa avaliação, os seguintes tópicos guiaram as perguntas durante 
a missão de campo:

• partes interessadas, seu grau de satisfação e envolvimento 

• utilização dos dados gerados em políticas públicas (especialmente na criação e manejo 
melhorado de unidades de conservação, na demanda por e implementação de políticas de 
saúde, educação e fomento ao uso sustentável) e na pesquisa científica 

• qualidade dos diagnósticos socioeconômico e ambiental, assim como os mapas de 
áreas prioritárias (zoneamento) e grau de consideração das visões ou dúvidas dos(as) 
beneficiários(as) 

• quantidade e qualidade da produção científica realizada pelo projeto, sua divulgação e 
disponibilização 

• andamento das obras do CEABIO e dos laboratórios e sua contribuição para as atividades 
de diagnóstico e pesquisas sobre biodiversidade e bioativos de plantas amazônicas 

• os impactos dos projetos nas comunidades. 

Avaliação de Resultados

Avaliação de Indicadores
Como primeiro passo da avaliação individual, foram avaliados os indicadores de resultados 
e impactos, pactuados com o BNDES no início do projeto. A Tabela 30 apresenta os principais 
indicadores.
 

Principais Indicadores  Meta  Situação ao final do 
Projeto 

Efeitos Diretos (antigos Objetivos Específicos): Conhecimentos socioeconômicos e ambientais e tecnologias voltados para 
o ordenamento territorial em escala local nas principais Ilhas do entorno da cidade de Belém-PA e conhecimentos e 
tecnologias sobre Ecologia Aquática e Pesca voltados para o uso sustentável do Bioma Amazônia produzidos e difundidos 

● Número de publicações científicas  
o Dissertações 
o Especialização 
o Trabalhos de conclusão de curso 
o Artigos 

Não definida  7 
3 
1 
1 
2 

● Número de pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de 
PD&I fixados na região 

Não definida  2 

Produtos e Serviços 

● Número de participações em eventos integradores (seminários e 
fóruns) objetivando divulgar os conhecimentos produzidos 

Não definida  2 

→ 
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Principais Indicadores  Meta  Situação ao final do 
Projeto 

 

● Número de publicações pedagógicas ou informativas  Não definida  1 

● Número de novos produtos ou processos tecnológicos voltados 
para a gestão territorial desenvolvidos 

1  1 

● Valor investido em infraestrutura (R$)  R$ 493.962,96  R$ 487.889,98 

● Área de laboratório construída  200 m²  200 m² 

● Número de mapas de prioridades produzidos  2  5 

 
 

 
Tabela 30 Principais indicadores do projeto Ilhas de Belém

 
Conforme mostra a Tabela 30, como resultado da pesquisa foram produzidas três dissertações 
de mestrado, dois trabalhos de iniciação científica e publicado um artigo em periódico. Dessa 
forma, além dos conhecimentos produzidos, o projeto contribuiu para a consolidação do 
primeiro programa de mestrado e doutorado em ecologia do Estado do Pará, formando recursos 
humanos qualificados para atuação na região amazônica.

No que se refere ao número de novos produtos ou processos tecnológicos voltados para a gestão 
territorial desenvolvidos, os dados coletados na pesquisa geraram cinco mapas de prioridades 
relativos às quatro ilhas abrangidas pelo projeto. Esses mapas apontaram, entre outros, a 
distribuição das atividades antrópicas nas ilhas, bem como a identificação e o tamanho das 
áreas degradadas; o bom estado de conservação dos canais das ilhas ou “igarapés”; e a elevada 
importância ambiental desses ambientes para a manutenção da fauna aquática. 

Os mapas resultantes da pesquisa foram apresentados pela coordenação do projeto nas 
discussões promovidas pelo Ministério Público do Estado do Pará sobre o pleito da Colônia 
dos Pescadores da Baia do Sol (Ilha de Mosqueiro) referente à implantação do seguro defeso 
(benefício pago ao pescador artesanal que fica proibido de exercer a atividade pesqueira durante 
o período de proibição de pesca de alguma espécie). 

No que se refere ao número de publicações pedagógicas ou informativas, foi elaborada uma 
cartilha que teve como objetivo sumarizar os resultados dos estudos realizados durante a 
execução do projeto e apresentá-los de forma acessível e didática à população da região de 
estudo, bem como ser um instrumento de divulgação a todos aqueles que se interessam pela 
preservação ambiental. Foram distribuídos cerca de 1.000 exemplares dessa cartilha.

Quanto a participações em eventos integradores (seminários e fóruns) objetivando divulgar 
os conhecimentos produzidos, a equipe do projeto participou de dois eventos: o XXI Encontro 
Brasileiro de Ictiologia (Recife – PE, 01 a 06 de fevereiro de 2015) e o 55° Encontro da “Estuarine 
Coastal Sciences Association” (Londres – Inglaterra, 06 a 09 de setembro de 2015).

Foram investidos em infraestrutura R$ 487.889,98, correspondente a 200 m² de construção 
para o laboratório. 

Foi gerado conhecimento útil para fomentar políticas públicas, conforme esperado, mas a 
implementação de fato das políticas está além do alcance do projeto e não se concretizou. 

Considerando o desenvolvimento de novas metodologias e novos conhecimentos sobre 
aspectos socioeconômicos e ambientais nas quatro ilhas abrangidas pelo projeto, a construção 
de instalações ampliadas do Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos, 
a difusão dos conhecimentos adquiridos, os impactos iniciais para  discussão de políticas públicas 
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e os estudos acadêmicos produzidos em decorrência da pesquisa, pode-se concluir que o projeto 
atingiu os seus objetivos.

Considerando o desenvolvimento de novas metodologias e novos conhecimentos sobre 
aspectos socioeconômicos e ambientais nas quatro ilhas abrangidas pelo projeto, a construção 
de instalações ampliadas do Laboratório de Biologia Pesqueira e Manejo de Recursos Aquáticos, 
a difusão dos conhecimentos adquiridos, os primeiros impactos na discussão de políticas públicas 
e estudos acadêmicos produzidos em decorrência da pesquisa, pode-se concluir que o projeto 
atingiu parcialmente os seus objetivos. 

 
Teoria de mudança
Com base da análise dos indicadores e relatórios de desempenho do projeto e seguindo a 
metodologia apresentada no item 3 do Relatório, foi elaborada uma teoria de mudança para o 
projeto, revisada antes e após a missão de campo e entrevistas (Figura 10):

 
Figura 10 Teoria de mudança do projeto Ilhas de Belém revisada após a missão46

(As setas representam as hipóteses de resultados, ou seja, as suposições relativas às interações dos resultados; as caixas contém  
o objetivo que foi negociado e acordado; o espaço delimitado pela linha pontilhada mostra a área de responsabilidade do projeto) 
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Conhecimentos socioeconômicos e ambientais e tecnologias voltados

para o conhecimento territorial em escala local nas principais ilhas do

entorno da cidade de Belém-PA produzidos e difundidos

Comunidades e as representes

de instituições públicas

(SEMMA, UFRA, ISARH, UFPA,

ICMBIO) capacitadas a utilizar o

conhecimento para gestão territorial.

Proposta de classificação

das áreas discutida com

moradores locais e autoridades

e produção do sumário

executivo

Teses e publicações Conhecimentos e tecnologias sobre

Ecologia Aquática e Pesca voltados para

o uso sustentável do Bioma Amazônia

produzidos e difundidos

Estruturação do Núcleo de Ecologia

Aquática e Pesa

Diagnóstico ambiental Mapa de áreas prioritarias Diagnóstico socioeconômico

Laboratório de Ecologia

Aquatica e Pesca da UFPA

Faltou envolvimento dos
beneficiários desde o início

Infraestrutura era
demanda real

Laboratório ficou pronto ao final do projeto

Corpo docente e discente
motivado e articulado

Faltou demanda social e governamental e follow up

46. Em pontilhado, indica-se o que não aconteceu ou aconteceu de forma deficiente. Nos quadros em vermelho, apresenta-
se a explicação do porquê o elemento em pontilhado não funcionou.
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A teoria de mudança do projeto Ilhas de Belém presume que a construção de um laboratório, o 
financiamento de atividades de pesquisa e o desenvolvimento de uma metodologia de análise 
e mapeamento de prioridades ambientais resultariam em um diagnóstico ambiental, mapas de 
áreas prioritárias e diagnóstico socioeconômico. Esses subsídios seriam então utilizados para 
atividades participativas e de capacitação que deveriam resultar em zoneamento das ilhas, 
criação de unidades de conservação e/ou políticas públicas ambientais e sociais. O laboratório 
também serviria para fortalecer o grupo de pesquisa em ecologia aquática e pesqueira, fixar 
pesquisadores na região e gerar conhecimento sobre o uso sustentável dos recursos naturais 
além do período de execução do projeto. Em conjunto, esses efeitos diretos dos projetos 
deveriam contribuir para o objetivo do Fundo Amazônia.

A partir da teoria de mudança revisada (Figura 10), nota-se que:

• A construção do laboratório não contribuiu para a pesquisa prevista no projeto, pois ficou 
pronta ao seu final, mas contribuiu para a estruturação do Núcleo de Ecologia Aquática e 
Pesqueira da UFPA.

• A pesquisa realizada pelo projeto não alcançou os efeitos indiretos esperados ligados à 
gestão territorial das ilhas. 

• Isso aconteceu porque faltou envolvimento das comunidades e do governo local desde 
o início da pesquisa, além de faltar demanda social e governamental para os resultados 
da pesquisa.

• Essa falta de envolvimento resultou no baixo uso dos mapas gerados. Isso, somado à falta 
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•  do projeto, fez com que parte dos efeitos indiretos esperados não acontecesse.

• A estruturação do Núcleo foi importante para a sustentabilidade do projeto e geração 
do efeito indireto relacionado com o conhecimento científico no geral. O Núcleo tem 
capacidade de captação de recursos e de multiplicação dos resultados. 

• Isso provavelmente se dá porque o corpo docente e discente é de ótima qualidade e tem 
motivação, tanto para publicar como para buscar novos recursos, o que dá sustentabilidade 
aos impactos do projeto.

 
Impacto, sustentabilidade e relevância

Conhecimento científico útil para a conservação 
e uso sustentável dos recursos aquáticos da Amazônia

O principal efeito direto do projeto Ilhas de Belém foi sobre a capacidade de produção de 
conhecimento científico útil para a conservação e uso sustentável dos recursos aquáticos da 
Amazônia a partir da estruturação do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da Universidade 
Federal do Pará (UFPA). 

O principal impacto do projeto foi a criação do Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da UFPA em 
2018, como resultado da construção do Laboratório, e financiado pelo projeto. O Núcleo tem 10 
professores, com dois titulares. Apesar de ser interdisciplinar, a parte terrestre não é o foco do 
Núcleo, e isso teve influência nas atividades nas Ilhas, onde o foco foram os recursos aquáticos. 

A sustentabilidade desse efeito direto é garantida pelo acesso do Núcleo a outras fontes de 
financiamento. Além do Fundo Amazônia e do CNPq, o Núcleo tem tido apoio das agências de 
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fomento científico e tecnológico, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos e projetos (Finep). O Laboratório é usado 
em outros projetos: Xingu (Usina Hidrelétrica de Belo Monte), Economia da Pesca no Litoral 
(CNPq), pesca do camarão (CNPq), métodos alternativos na pesca de camarão (Organização das 
Nações Unidas para Alimentação e Agricultura - FAO), apoio ao desenvolvimento de legislação 
específica para o peixe mapará no Tocantins (Colônia Z15). Os recursos são todos externos. Há 
bolsas para pesquisadores e os alunos não financiam sua pesquisa com suas bolsas de mestrado. 
Por isso, precisam de outros recursos para projetos de desenvolvimento científico e tecnológico.

Assim, a estrutura de laboratórios tem um efeito mais duradouro que as pesquisas apoiadas, 
pois multiplica os resultados posteriores e contribui para estruturar grupos de pesquisa. 

O Fundo Amazônia ajudou a consolidar um grupo permanente de pesquisadores(as) e uma 
instituição de pesquisa (Núcleo de Ecologia Aquática e Pesca da UFPA), que além de produzir 
ciência permite conseguir recursos de outras fontes. Esse Núcleo tem total autonomia 
administrativa (a estrutura da universidade é formada por institutos, com pós-graduação, 
e núcleos, sem pós-graduação própria, mas que apoiam pós-graduandos dos institutos). 
Os recursos públicos são reduzidos, mas os arranjos de gestão com a Fundação Amparo e 
Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) e outros gerenciadores de recursos permitem captar 
recursos extra orçamentários. Nesses arranjos, entidades independentes gerenciam os recursos 
e as aquisições de obras, produtos e serviços para a realização dos projetos de desenvolvimento 
científico e tecnológico.

Apesar dessa capacidade de captação, a sustentabilidade é limitada porque, segundo os 
pesquisadores(as), o problema dos projetos é a falta de continuidade, já que os recursos 
terminam. Além disso, dependem de alunos que se formam e partem ao final do curso. Assim, tem 
um problema de sustentabilidade, mas esta é provida pela coerência e continuidade das linhas 
de pesquisa desenvolvidas pelo Núcleo de Pesquisa. Ou seja, o fortalecimento institucional do 
Núcleo por meio da construção física do laboratório permitiu a multiplicação de resultados e, 
assim, contribuiu para dar sustentabilidade ao núcleo. 

A geração de conhecimento científico sobre ecologia aquática e pesca é extremamente relevante 
para a Amazônia e para o país. A Amazônia possui a maior diversidade de espécies de peixe de 
água doce, muitas delas ainda desconhecidas para a Ciência. A pesca é parte fundamental da 
alimentação da população urbana e rural (principalmente) e importante na economia de muitos 
municípios. 

Para que se mantenha sustentável, a pesca necessita da conservação dos ecossistemas terrestres, 
particularmente na várzea. Assim, se cria uma aliança natural entre o uso dos recursos aquáticos 
e a conservação da floresta e, consequentemente, a redução de emissões de desmatamento e 
degradação florestal (REDD+). Assim, a estruturação do Núcleo é muito relevante, assim como 
o estabelecimento do Laboratório de Ecologia e Pesca.  

A produção científica do projeto, dentro do seu prazo de execução, resultou em dois trabalhos 
de iniciação científica, três dissertações de mestrado, um trabalho em revista científica e duas 
participações em eventos: 

Portanto, é uma produção modesta, com foco principal no estudo dos ambientes das ilhas, 
que deveria servir para a gestão dessas áreas. Uma conclusão científica importante, embora 
não extraordinária, foi de que as áreas mais conservadas de floresta possuíam os recursos 
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pesqueiros mais abundantes. Em geral, pode-se dizer que o impacto vinculado à geração de 
novo conhecimento científico foi fraco, também por razões explicadas na análise do impacto a 
seguir. Porém, a construção do laboratório teve um impacto forte no sentido de providenciar 
continuidade às pesquisas aquáticas e formação de pesquisadores na região.

 
Gestão territorial sustentável 

A teoria de mudança do projeto permite esperar três efeitos diretos relacionados com a gestão 
territorial sustentável:

• Zoneamento das Ilhas (instrumento formal)

• Criação e manejo melhorado de unidades de conservação

• Políticas socioambientais de saúde, educação e fomento ao uso sustentável nas ilhas

 
Entretanto, esses efeitos não aconteceram. A pesquisa foi concluída e os produtos estão 
disponíveis em publicações e mapas. Esses produtos podem ser utilizados no futuro, mas vão 
perdendo gradativamente sua validade, devido a alterações nos aspectos ecológicos (os desastres 
ambientais causados pela mineradora Hydro e pelo naufrágio do navio carregado com milhares 
de cabeças de gado relacionados na introdução, impacto cuja duração mereceria novo estudo) 
e sociais. Não há um programa de monitoramento das ilhas e, como a dinâmica das interações 
entre os empreendimentos econômicos, população local e natureza é bastante intensa nessa 
região, os resultados podem deixar de ser representativos. Mesmo assim, o conhecimento tem 
sustentabilidade limitada. 

Por outro lado, a metodologia está sendo usada em outros projetos de desenvolvimento 
científico e tecnológico (pelo menos uma dissertação de mestrado). 

O impacto foi limitado porque a articulação com atores institucionais importantes, como o 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a Secretaria 
do Meio Ambiente, as Prefeituras de Belém e Barcarena e outros atores da gestão pública, foi 
insuficiente. Foram enviados convites para as apresentações dos resultados das pesquisas ao 
final do projeto, mas era tarde e houve pouca resposta. Possivelmente, caso esses atores tivessem 
sido envolvidos no desenho da pesquisa e do projeto como um todo, seu interesse seria maior. 

Não foram notados esforços efetivos para que o projeto resultasse na incorporação de seus 
resultados às políticas públicas. Um dos produtos principais, o Zoneamento das Ilhas, deveria 
ter sido aproveitado por planos diretores, planos de manejo, processos de criação de unidades 
de conservação, mas isso não ocorreu. 

Em relação à relevância, de acordo com os informantes, as comunidades não têm uma demanda 
organizada por instrumentos de gestão, como acordos de pesca ou unidades de conservação. 
Dessa forma, os resultados das pesquisas apoiadas pelo projeto tiveram relevância limitada no 
contexto da gestão das Ilhas e no bem-estar das comunidades porque não respondiam a uma 
demanda dessas47. 

47. A bióloga do movimento de mulheres da Ilha de Cotijuba utiliza os mapas para apresentar a ilha aos visitantes que vêm 
desenvolver estudos, localizando os recursos naturais (que nem sempre estão nos mapas). Isto é, utiliza a base cartográfica 
do projeto, não seus resultados de pesquisa.
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Entretanto, se a relevância da pesquisa tem bastante influência de sua demanda social, as ilhas 
estudadas estão sob a pressão das atividades econômicas nos municípios, especialmente a 
mineração, a atividade portuária e a navegação (que causa impacto nas margens dos igarapés), 
assim como da crescente atividade de recreação, com a instalação de restaurantes e outros 
empreendimentos na Ilha de Combu.

 
Eficácia
O laboratório foi construído e abriga de forma eficaz os pesquisadores(as) e suas atividades. 
Entretanto, o tempo que levou para ser construído não permitiu que pudesse ser utilizado nas 
pesquisas apoiadas. Após a finalização do projeto, o laboratório possibilitou a estruturação do Núcleo 
de Ecologia Aquática e Pesca e a geração de mais conhecimento sobre ecologia aquática e pesca. 

As atividades de pesquisa geraram os resultados esperados pelo projeto: foram produzidos os 
diagnósticos ambiental e socioeconômico, assim como a metodologia e mapas de priorização 
ambiental da área. Entretanto, as atividades de validação desses diagnósticos e elaboração de 
uma proposta de zoneamento com as comunidades e órgãos públicos foram pouco eficazes, 
devido ao baixo envolvimento dessas partes interessadas desde o início. Dessa forma, os 
conhecimentos foram gerados, mas com utilidade limitada para os potenciais beneficiários.

 
Eficiência

Procedimentos de relatório

Os pesquisadores(as) relataram haver grandes diferenças entre os procedimentos do CNPq e 
do Fundo Amazônia. De fato, percebe-se na leitura dos relatórios que os formatos não foram 
bem compreendidos por quem os preencheu, que entendeu que deveria relatar os resultados de 
pesquisa em vez dos resultados do projeto. 

Os pesquisadores(as) também sentiram a diferença do acompanhamento mais de perto pelo 
BNDES. Às vezes era considerado uma carga a mais; outras vezes, melhorou a qualidade do 
projeto. Isso também foi informado à FADESP, que foi a gestora financeira do projeto. 

As gestoras de projetos da FADESP consideraram que o Fundo Amazônia tem boa flexibilidade. 
Um exemplo de como essa flexibilidade contribuiu para o projeto foi que a construção do 
laboratório demorou, e isso encareceu o projeto (o recurso ficou defasado). Mas como o BNDES 
autorizou o uso dos rendimentos para aquisição de equipamentos, não houve prejuízo. Segundo 
uma gestora, o BNDES está focado nos resultados e não na burocracia. Considera que os 
técnicos do BNDES são muito presentes e acompanham de fato o projeto. São exigentes quando 
necessário e flexíveis quando possível. 

Assim, considera-se que o acompanhamento realizado pelo BNDES contribui para a eficiência 
do projeto. 

 
Arranjo de gestão com a FADESP
O arranjo com a FADESP funcionou bem. Em relação aos procedimentos, houve apenas 
dificuldades para executar algumas atividades devido à necessidade de comprovantes informais 
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diante de uma realidade de informalidade na Amazônia. Neste projeto, a execução foi de quase 
100%, considerada muito boa (devolução de pouco mais de R$ 200).

Pode-se concluir que o projeto foi, em geral, eficiente considerando a forma como os obstáculos 
foram vencidos e o aproveitamento das estruturas criadas pós-projeto.

 
Salvaguardas de Cancun (REDD+)

Em relação às Salvaguardas de Cancun (REDD+), o projeto poderia ter tido uma gestão mais 
participativa, ter obtido o consentimento prévio das comunidades, e ter uma inserção mais efetiva 
nas políticas públicas, para que seus resultados gerassem impactos positivos mais efetivos.48 

 

Salvaguarda/questão  Atende  
1

Observação 

1. Ações complementares ou consistentes com os objetivos dos 
programas florestais nacionais e outras convenções e 
acordos internacionais relevantes

Sim  Foco do projeto são recursos aquáticos, que 
dependem da conservação florestal 

O projeto mostrou estar alinhado com o PPCDAm e os planos 
estaduais de prevenção e controle do desmatamento? 

Não se aplica  PPCDAm e planos estaduais não têm ênfase em 
recursos aquáticos  

Com quais outras políticas públicas federais ou acordos 
internacionais o projeto demonstrou alinhamento? Em quais 
aspectos? 

Não se aplica   

O projeto contribuiu ou poderá vir a contribuir direta ou 
indiretamente para a redução das emissões por desmatamento ou 
degradação florestal? De que forma? 

Sim  Ao contribuir com a gestão sustentável dos 
recursos aquáticos, estabelece uma aliança com a 
conservação florestal 

2. Estruturas de governança florestais nacionais transparentes 
e eficazes, tendo em vista a soberania nacional e a legislação 
nacional  

Em parte   

Em que medida o projeto promoveu a articulação entre diversos 
atores (setor público, privado, terceiro setor ou comunidades 
locais)? 

Em parte  Promoveu reuniões de apresentação dos 
resultados ao final 

Em que medida o projeto contribuiu para fortalecer os 
instrumentos públicos e processos de gestão florestal e territorial? 

Em parte  Desenvolveu mapeamento de áreas prioritárias 
(que não foram usadas) e metodologia para isso 
(que vem sendo aplicada em outros 
contextos/projetos) 

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e 
membros de comunidades locais, levando em consideração as 
obrigações internacionais relevantes, circunstâncias e leis 
nacionais e observando que a Assembleia geral da ONU 
adotou a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas  

Em parte   

Em que medida o projeto influenciou os direitos constitucionais 
associados à posse e destinação formal da terra na sua área de 
atuação? 

Em parte  Resultados podem apoiar a legalização de posses e 
direitos de uso, mas isso não foi realizado. 

Em que medida o projeto influenciou o uso sustentável dos 
recursos naturais na sua área de atuação? 

Em parte  Levantou a condição dos recursos naturais nas 
Ilhas de Belém, mas isso não resultou em um 
manejo melhorado. O laboratório tem apoiado a 
gestão de recursos pesqueiros na região. 

 

Salvaguarda/questão  Atende  
48

Observação 

→ 

48. Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não 
ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Salvaguarda/questão  Atende  
1

Observação 

 

Salvaguarda/questão  Atende  
48

Observação 

 

Se o projeto teve como beneficiários(as) diretos povos indígenas, 
comunidades tradicionais ou agricultores familiares: seus sistemas 
socioculturais e conhecimentos tradicionais foram considerados e 
respeitados ao longo do projeto? 

Em parte  Comunitários(as) contribuíram na coleta de 
materiais, mas o conhecimento tradicional não foi 
foco do projeto. 

Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida destes 
grupos? Que tipo de efeitos: na organização social, econômica ou 
do uso de espaços e recursos disponíveis? De que forma 
interferem: positivamente, negativamente ou ambos? 

Em parte  Conhecimento foi retornado para as comunidades 
por meio de palestras. Efeito positivo poderia ter 
sido maior com a integração das informações no 
ensino escolar.   

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas, em 
particular povos indígenas e comunidades locais, nas ações 
referidas nos parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP 16 

Em parte   

De que forma o projeto garantiu o consentimento prévio e a forma 
local ou tradicional de escolha dos representantes dos(as) 

Em parte  Não houve solicitação de consentimento para 
atuação nas comunidades, apenas envolvimento 
de líderes na indicação de locais de coleta

 

seus(suas) beneficiários(as) (especialmente dos povos indígenas e 
das comunidades tradicionais)? 

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão o 
projeto aplicou durante o planejamento e a tomada de decisão? 

Não se aplica   

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais benefícios 
advindos do projeto foram acessados de forma justa, transparente 
e equitativa pelos beneficiários, evitando uma concentração de 
recursos? 

Não se aplica   

Em que medida o projeto proporcionou ao público em geral e 
aos(às) seus(suas) beneficiários(as) o livre acesso e fácil 
entendimento das informações relacionadas às ações do projeto? 

Sim  Por meio de palestras nas comunidades e de 
cartilhas e mapas que foram distribuídos 

O projeto conseguiu montar um bom sistema de monitoramento de 
resultados e impactos? Monitorou e divulgou de forma sistemática 
os resultados realizados e os seus efeitos? 

Em parte  projeto atendeu aos requisitos do Fundo 
Amazônia e elaborou cartilhas e mapas. Os 
impactos da construção do Laboratório (por 
exemplo, número de alunos e pesquisas) não tem 
sido monitorado ou divulgado de forma 
sistemática 

5. Ações consistentes com a conservação das florestas naturais 
e diversidade biológica, garantindo que as ações referidas no 
parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 não sejam utilizadas para a 
conversão de florestas naturais, mas sim para incentivar a 
proteção e conservação das florestas naturais e seus serviços 
ecossistêmicos e para melhorar outros benefícios sociais e 
ambientais 

Não se aplica   

Como o projeto contribuiu para a ampliação ou consolidação de 
áreas protegidas? 

Não se aplica  Os produtos de pesquisa poderiam dar base à 
criação de áreas protegidas, mas não havia 
demanda 

Como o projeto contribuiu para a recuperação de áreas 
desmatadas ou degradadas? 

Não se aplica   

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de áreas, 
as metodologias empregadas priorizaram espécies nativas? 

Não se aplica   

Em que medida o projeto contribuiu para estabelecer modelos de 
recuperação com ênfase no uso econômico? 

Não se aplica   

→ 
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Salvaguarda/questão  Atende  
1

Observação 

 

Salvaguarda/questão  Atende  
48

Observação 

  

6. Ações para tratar os riscos de reversões em resultados de
REDD+ 

Não se aplica

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados de 
REDD+? Como o projeto os abordou? 

Não se aplica   

7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de carbono 
para outras áreas 

Não se aplica   

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações do projeto 
para outras áreas? 

Não se aplica   

 
 

 
Tabela 31 Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicadas ao projeto Ilhas de Belém

 
O perfil dos(as) comunitários(as) envolvidos no projeto variou conforme a ilha. Por exemplo, na 
Ilha de Mosqueiro, houve articulação com a Colônia de Pesca. Na Ilha de Cotijuba, a articulação 
foi com a liderança do Movimento das Mulheres das Ilhas de Belém (MMIB), um grupo com 60 
associados, 40 deles mulheres, parte delas pescadoras, mais envolvidas com artesanato. 

Não foi solicitado consentimento às comunidades, mas sim seu apoio na identificação de 
pessoas para entrevistar e locais de coleta da pesquisa, e na coleta em si. Além dessa forma de 
participação, os resultados das pesquisas foram apresentados em dois eventos, por meio de 
mapas e cartilhas, onde fui utilizada uma linguagem adequada para o entendimento de todos. 
Os(as) comunitários(as) consideraram que o material é muito rico, mas o trabalho de devolução 
foi muito breve. Aparentemente, com base na memória dos(as) comunitários(as) entrevistados, 
não foi dado retorno da parte social do diagnóstico. De forma recorrente, identificou-se que seria 
positivo se os resultados da pesquisa fossem utilizados nas escolas, com os alunos. A interação 
com a universidade não resultou em um aproveitamento nas aulas de ciências. De toda forma, o 
retorno teve bastante alcance em termos numéricos.

Esse trabalho de pesquisa deveria ter sido precedido por reuniões nas comunidades, na sua 
participação em um ajuste do desenho da pesquisa, da negociação de contrapartidas do projeto aos 
comunitários(as) e das formas de retorno e utilização dos resultados gerados. Isso não aconteceu.

Embora a incorporação das salvaguardas de Cancun seja posterior à implementação do projeto, 
se esses aspectos relacionados à participação das comunidades tivessem sido melhor atendidos, 
o projeto teria sido mais efetivo na geração de conhecimento útil e poderia ter tido mais impacto 
sobre políticas públicas.

 
Critérios transversais

Redução da pobreza

As impressões sobre a capacidade em relação à contribuição do projeto para a redução da 
pobreza vieram das entrevistas com comunitários(as) das ilhas de Mosqueiro, Cotijuba e das 
Onças. Sobre a Ilha de Mosqueiro, onde a atividade pesqueira é fonte de renda expressiva, com a 
atuação da Colônia de Pescadores Z9, o presidente da colônia, Roberto das Graças informou que 
o projeto ajudou com elaboração de parecer para a concessão do seguro-defeso, que constitui 
uma renda adicional para os cerca de 40 pescadores artesanais, resultando em um benefício 
anual local de cerca de R$ 160 mil por ano, ou mais de 14% do valor do projeto (o que pagaria o 
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projeto em sete anos)49. Mas o diagnóstico socioeconômico, aparentemente, não resultou em 
nenhum benefício. O Núcleo não deu seguimento às demandas levantadas. 

Parece faltar inserção institucional dos produtos do projeto em relação à diminuição da pobreza 
e outros aspectos transversais socioeconômicos. O Núcleo tem essa inserção, mas isso não 
parece ter sido mobilizado para o projeto. 

A coordenação do projeto não sabia se a agenda social avançou após o encerramento, mas 
acredita que não. Criar uma agenda social sem dar seguimento pode criar dificuldades para 
futuras inciativas, que perderão credibilidade. 

Na Ilha das Onças, há uma alienação dos(as) comunitários(as) em relação aos projetos e estudos 
desenvolvidos na área (não só o projeto em questão), com pouco retorno à comunidade, seja em 
informação, seja em oportunidades de participação e crescimento. Isso se mostra, por exemplo, 
no galpão de um projeto da UFPA na comunidade, que está abandonado, e foi construído em 
frente à escola e poderia estar sendo utilizado para atividades de ensino. Também há máquinas 
de costura profissionais, que poderiam ser utilizadas pelas mulheres da comunidade. Outro 
exemplo é um barco solar, abandonado em degradação na comunidade. 

Um desafio identificado dos projetos é a descontinuidade. Um entrevistado relatou suspeitar 
que a Ilha das Onças possa perder projetos por haver registro de projetos em execução, mas que 
foram descontinuados e não geram benefícios.50

  

 

Critério Transversal/questão  Atende  
50

Observação 

Redução da pobreza   Em parte   

Em que medida o projeto contribuiu de forma efetiva para 
alternativas econômicas que valorizam a floresta em pé e o 
uso sustentável de recursos naturais? 

Em parte  Conhecimento sobre os recursos aquáticos 
favorece seu uso sustentável, o que pode resultar 
em uma aliança de conservação com a floresta 

Em que medida o projeto influenciou positivamente na 
redução da pobreza, na inclusão social e na melhoria das 
condições de vida dos(as) beneficiários(as) (principalmente: 
comunidades tradicionais, assentados e agricultores 
familiares) que vivem na sua área de atuação? 

Não   

O projeto conseguiu promover e incrementar a produção em 
cadeias de valor de produtos florestais madeireiros e 
não-madeireiros, originados em manejo sustentável? 

Em parte  O projeto mapeou os açaizais das ilhas, 
favorecendo o seu manejo 

Em caso de projeto que contenha a componente de 
desenvolvimento científico e tecnológico, este contribuiu 
para a construção de um modelo de desenvolvimento 
adequado à região? 

Em parte  Apontou áreas prioritárias para a conservação e 
manejo, mas isso não foi incorporado às políticas 
públicas. A metodologia está disponível e vem 
sendo aplicada em outros casos 

Tabela 32 Critério Transversal “Redução da Pobreza” aplicado ao projeto Ilhas de Belém

49. Segundo a Portaria IBAMA nº 48, de 05/11/2007, o defeso na região (Marajó) se dá entre janeiro e abril. Cada pescador 
recebe, nesse período, um salário-mínimo por mês. Assim, 40 pescadores x R$ 998,00 por mês x 4 meses = R$ 159.680 por ano. 

50. Os critérios transversais não eram requeridos aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode 
não ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Equidade de Gênero

Em relação a gênero, o projeto não previu a promoção da igualdade de gênero no seu 
planejamento. Mesmo sem fazer parte de uma estratégia de gênero prevista desde o início 
do projeto, a promoção das mulheres aconteceu de maneira espontânea, tanto nos cargos de 
liderança dos grupos de pesquisa, onde as mulheres desenvolveram um papel fundamental,  
pois constituem  as pesquisadoras mais graduadas do Núcleo de Pesquisa, quanto no âmbito 
da participação, onde nas atividades apoiadas de iniciação científica e pós-graduação também 
predominam as alunas.51 
  

Critério Transversal/questão  Atende  
51

Observação 

Equidade de Gênero   Sim   

O projeto conseguiu integrar questões de gênero nas suas 
estratégias e intervenções ou tratou do assunto de forma 
isolada? Como? 

Em parte  Questões de gênero não foram consideradas 
relevantes e o projeto apresenta equidade de 
gênero. Sem serem consideradas importantes no 
contexto do projeto, não mobilizaram uma 
estratégia específica  

Havia separação por gênero na coleta de dados para o 
planejamento e o monitoramento do projeto? 

Não   

Como o projeto contribuiu para a equidade de gênero?  Sim  Por meio do laboratório, há chances de 
aperfeiçoamento e formação avançada um grupo 
de alunos e pesquisadores em que as mulheres 
são maioria 

 

Tabela 33 Critério Transversal “Equidade de Gênero” aplicado ao projeto Ilhas de Belém

Conclusões

O projeto Ilhas de Belém gerou resultados de pesquisa interessantes, mas que tiveram impacto 
limitado devido à sua pouca demanda social. Assim, os resultados não geraram melhoria no 
manejo das ilhas, nem na qualidade de vida das comunidades. O principal ganho do projeto foi o 
laboratório, que continua a apoiar as atividades de pesquisa e a formação de recursos humanos, 
além de outros projetos que possuem maior demanda social, como as pesquisas que apoiaram a 
concessão de seguro-defeso na Ilha de Mosqueiro. 

O laboratório tem garantido sua sustentabilidade, enquanto as pesquisas tiveram uma relevância 
territorial limitada no tempo. O projeto parece ter tido eficácia e eficiência no uso dos recursos. 
Para dar um retorno maior ao objetivo do Fundo Amazônia de que a pesquisa contribua para a 
recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia, seria necessário um foco maior 
nos efeitos indiretos, para ir além da pesquisa básica ou não orientada por essa aplicação.

51. Ver nota anterior.
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Recomendações

Aos(às) coordenadores(as) do projeto

• Considerar as demandas e envolver os(as) beneficiários(as) no desenho dos projetos.

Ao Departamento de Meio Ambiente
e Gestão do Fundo Amazônia/BNDES

• Contemplar a construção de infraestrutura para a realização de pesquisas apoiadas pelo 
projeto, a sua duração deve considerar o tempo necessário para a construção, de dois a três 
anos. De outra forma, deve estar prevista outra infraestrutura (existente ou de parceiros) 
que possa apoiar a pesquisa. A construção do laboratório foi muito importante para 
consolidar institucionalmente o grupo de pesquisa como um Núcleo na UFPA. Esse Núcleo 
tem sido capaz de mobilizar recursos e parcerias, aumentando o alcance dos resultados do 
projeto. Em outras iniciativas, o apoio do Fundo Amazônia pode ter o mesmo efeito. Assim, 
outros projetos podem apoiar a construção de laboratórios como resultado (em vez de 
meio), desde que sua demanda seja justificada. 

• Solicitar evidências da inserção institucional dos projetos e da demanda por parte das 
comunidades e dos setores responsáveis pelas políticas públicas dos resultados que os 
projetos se propõem a gerar para esses atores.   

Lições aprendidas

• Ficou evidente que uma demanda social para as pesquisas aumentaria a utilização dos 
seus resultados, aumentando o seu impacto positivo. Também poderia ter sido fortalecida 
a participação, incluindo a consulta prévia e adequações no projeto para atender de forma 
mais efetiva as demandas das comunidades e órgãos públicos. 

• A duração do projeto é insuficiente para que as instalações construídas possam ser 
utilizadas para pesquisas dentro do tempo de execução do projeto.

• Recursos aquáticos não estão diretamente associados à conservação da floresta, mas sua 
conservação possui uma sinergia com REDD+, pois, de um lado, dependem da floresta 
para sua conservação e, por outro, fornecem renda sem desmatamento. Dessa forma, o 
apoio a esse tipo de projeto constitui um investimento vantajoso para a conservação. 

• Além do impacto do resultado das pesquisas, deve-se considerar o efeito na formação de 
pessoas e na construção de metodologias que contribuirão para outras pesquisas futuras. 
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Introdução
 

 

 

Título do projeto:  Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia 

Organismo responsável (Gestão do projeto):  Universidade Federal do Pará (UFPA) 

Organismo Responsável (Gestão Financeira):   Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP) 

Período do projeto:  1° trimestre de 2012 ao 2º trimestre de 2016 

Abrangência Territorial:  Todos os estados do bioma Amazônia 

Beneficiários:  UFPA, comunidade científica e população da Amazônia Legal 

Objetivo:  Desenvolver projeto interdisciplinar de pesquisa sobre os impactos 
socioeconômicos e ambientais decorrentes da expansão da fronteira 
econômica da Amazônia, no âmbito da Incubadora de Políticas Públicas da 
Amazônia, vinculada ao Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia 

Valor total do projeto:  R$ 2.704.084,90 

Valor do apoio do Fundo Amazônia:  R$ 2.704.084,90 

Prazo de execução:   65 meses 

 

Tabela 34 Ficha do projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia

resumo do projeto

O objetivo principal do projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia (IPPA) foi realizar 
pesquisa interdisciplinar sobre os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da 
expansão da fronteira econômica da Amazônia. O impacto almejado foi o fortalecimento da 
capacidade e desempenho das organizações públicas e privadas que atuam na prevenção do 
desmatamento e na gestão socioambiental dos estados e municípios amazônicos. 

Os nove estados da Amazônia Legal (Figura 11) fazem parte da abrangência geográfica do 
projeto. Neste contexto se aplicou uma abordagem descentralizada de gestão e implementação 
do projeto, composta por um núcleo central e nove núcleos estaduais. No total, o projeto 
envolveu 84 profissionais divididos em coordenadores de núcleos, pesquisadores(as) e bolsistas. 

7.1.5  projeto incubadora de políticas públicas da amazônia
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Institucionalmente, a coordenação geral do projeto ficou a cargo do Núcleo de Altos Estudos 
Amazônicos (NAEA) da Universidade Federal do Pará (UFPA). Adicionalmente foi instituída a 
IPPA como parte integrante do Fórum de Pesquisa e Pós-Graduação em Desenvolvimento 
Sustentável da Amazônia que congrega vinte programas de pós-graduação nos nove estados 
da Amazônia brasileira. A implantação da IPPA foi apontada pelos coordenadores como um dos 
resultados centrais do projeto, que viabilizou a articulação sistemática, regular e permanente 
entre a sociedade e as universidades amazônicas, rompendo o isolamento entre academia, 
sociedade e setores produtivos na região.

Figura 11 Localização dos nove estados da Amazônia Legal e das mesorregiões que foram objeto de estudo do projeto 52

 
A pesquisa foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira, foi realizada pesquisa interdisciplinar 
sobre os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da expansão da fronteira 
econômica nos nove estados da Amazônia Legal. Na segunda, foi realizada “Pesquisa-ação” sobre 
os impactos socioeconômicos e ambientais decorrentes da expansão da fronteira econômica 
nas mesorregiões, definidas na etapa um, como sendo as áreas de maior vulnerabilidade 
socioambiental de cada um dos nove estados da Amazônia Legal. 

Com base nos resultados apresentados, bem como na pesquisa de campo realizada durante o 
processo de avaliação do projeto, foi possível identificar que o projeto gerou como produto o 
Sistema de Indicadores de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia (ISMA), a definição 
das mesorregiões socioambientalmente mais vulneráveis nos estados Amazônicos, a Coleção 
de livros “Formação Regional da Amazônia”, produção científica variada e formação de pessoas.

 
52. Fonte da base cartográfica: IBGE, 2015; ESRI, 2019.
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Lógica de intervenção

A Figura 12 apresenta a lógica de intervenção acordada entre os executores do projeto e o 
Fundo Amazônia:

Figura 12  Lógica de Intervenção segundo Quadro Lógico do projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia 
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s Componente 4. Desenvolvimento Científico de Tecnológico:

Atividades de ciência, Tecnologia e inovação contribuem para a

recuperação, conservação e uso sustentável do Bioma Amazônia

Objetivo específico (4.2):

Capacidade e desempenho das organizações públicas e privadas

que atuam na prevenção do desmatamento e na gestão socioamebiental

dos estados e municípios amazônicos fortalecidos

Produto 1: Pesquisa interdisciplinar sobre

os impactos socioeconômicos e ambientais

decorrentes da expansão da fronteira 

econômica nos nove estados da Amazônia

Legal

Produto 2: “Pesquisa-ação” sobre os impactos

impactos socioeconômicos e ambientais

decorrentes da expansão da fronteira 

econômica na mesorregião identificada na

pesquisa do Produto 1 como sendo a de maior

vulnerabilidade de cada um dos nove estados

da Amazônia Legal

Metodologia específica
A avaliação seguiu os critérios de avaliação e a metodologia descritos na parte principal do 
relatório. Em termos metodológicos, a avaliação do projeto IPPA se ressalta por nela ter se 
aplicado um questionário quantitativo junto aos(às)  coordenadores(as), pesquisadores(as)  e 
bolsistas envolvidos no projeto, o que ocorreu com uso da plataforma de enquete chamada 
SurveyMonkey (ver questionário aplicado no Anexo 1). Isso porque as informações obtidas 
previamente e em campo permitiram concluir que devido a amplitude geográfica e a diversidade 
de atores participantes do projeto não seria possível ter uma amostra plausível que possibilitasse 
avaliar a efetividade do projeto.

O questionário foi enviado a 62 pessoas que participaram do projeto (ver anexo 7.3). O retorno foi 
de 24% (15 questionários preenchidos). Desses, oito são mulheres (53%) e sete são homens (47%). 
A grande maioria (93%) participou mais de dois anos no projeto e 73% desempenharam a função 
de pesquisador/a. Todos os participantes pertencem a universidades. Vale salientar que tivemos 
baixa representatividade de coordenadores e outros participantes (órgãos de governo) do projeto. 
Por esse motivo, são apresentados somente os resultados plausíveis em função da amostra.

As seguintes perguntas orientadoras guiaram o processo de coleta de dados, sejam dados de 
fontes secundárias sejam de entrevistas.
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Perguntas orientadoras

• Quem são as partes interessadas do projeto? Qual o seu grau de satisfação e envolvimento? 
As partes interessadas participaram das palestras e outras atividades participativas? 

• Os dados produzidos pelo projeto estão disponíveis ao público? Como? Foram divulgados? 
Como? Esses meios de disponibilização e divulgação são efetivos?

• Houve interesse do poder público, organizações da sociedade civil e comunidades pelos 
dados e pelas atividades participativas? 

• Qual foi a produção científica realizada pelo projeto ou com base na produção do projeto? 
Essa produção é expressiva considerando os recursos despendidos?  

• Os dados produzidos pelo projeto estão disponíveis ao público? Como? Foram divulgados? 
Como? Esses meios de disponibilização e divulgação são efetivos? 

• Os insumos estavam efetivamente disponíveis para a realização das atividades? 

• Qual a situação atual e as perspectivas futuras do projeto IPPA?

• Dada a sua experiência no desenvolvimento do projeto você teria alguma sugestão de 
melhoria na relação FA/BNDES com os executores do projeto?

Avaliação de Resultados

Avaliação de Indicadores 

Como primeiro passo da avaliação individual, foram avaliados os indicadores de resultados e 
impactos, pactuados com o BNDES no início do projeto.53

 
 

 

Principais Indicadores  Meta  Situação ao final do 
Projeto 

Efeito Direto (resultado): Capacidade e desempenho das organizações públicas e privadas que atuam na prevenção do 
desmatamento e na gestão socioambiental dos Estados e Municípios Amazônicos fortalecida 

● Número de publicações científicas  

o Dissertações 

o Teses de doutorado 

o Trabalhos de conclusão de curso 

o Artigos 

Não definida    

● Número de publicações pedagógicas ou informativas (livros)  Não definida  4 

● Número de pesquisadores e técnicos envolvidos nas atividades de 
PD&I fixados na região  

Não definida  84  
53

Produtos e serviços:     

● Número de eventos integradores (seminários e fóruns) exclusivamente 
dedicados à divulgação dos resultados da pesquisa: 

Não definida  2 

● Número de redes apoiadas   1  1 

→ 

53. Foram 84 pesquisadores fixados ao longo do projeto, pois houve alternância dos receptores dentre as 50 bolsas 
disponibilizadas constantemente do início do fim do projeto.
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Principais Indicadores  Meta  Situação ao final do 
Projeto 

 
 

 

● Número de comitês regionais da incubadora implantados nas 
mesorregiões da Amazônia 

Não definida  9 

● Número de Núcleos Estaduais de Pesquisa, Acompanhamento e 
Avaliação de Políticas Públicas implantados nos estados da Amazônia 

Não definida  9 

● Número de indicadores socioambientais desenvolvidos com valores de 
linha de base 

1  12 

● Número de mesorregiões da Amazônia Legal com caracterização do 
sistema ecológico, econômico e social 

9  24 

● Número de mesorregiões da Amazônia Legal com avaliação de sua 
dinâmica socioeconômica 

9  9 

● Número de mesorregiões da Amazônia Legal com avaliação das 
experiências recentes de gestão e manejo de recursos naturais 

9  9 

   
 
Tabela 35  Principais indicadores do projeto Incubadora de Políticas Públicas

 
Foi comprovada a realização da pesquisa em todas suas dimensões nos nove estados da Amazônia 
Legal, conforme metas estabelecidas pelo projeto, bem como construído e calculado o Índice de 
Sustentabilidade dos Municípios Amazônicos (ISMA). Foram realizadas atividades participativas 
relativa a pesquisa-ação nos nove estados da Amazônia Legal, onde foram elaborados os 
projetos prioritários de desenvolvimento das mesorregiões. O conjunto desses resultados foi 
consolidado em quatro livros organizados sob a forma de uma coletânea denominada Formação 
Regional da Amazônia. 

O conjunto dos indicadores acompanhados evidencia que o projeto IPPA, coordenado pelo 
NAEA e implementado no âmbito dessa incubadora, logrou alcançar seus objetivos, produzindo 
pesquisa de qualidade documentada em coletânea de livros disponibilizada à academia, gestores 
e público em geral. Por meio de eventos integradores, foi dada divulgação aos resultados 
alcançados até então (três de quatro volumes da coletânea), inclusive com a disponibilização 
de um sistema de indicadores de sustentabilidade dos municípios da Amazônia que foi 
desenvolvido e calculado no âmbito da pesquisa. A coletânea finalizada (incluindo o volume 4) 
foram disponibilizados no site do IPPA e do Fundo Amazônia.

Por fim, o projeto apoiado viabilizou a implantação de nove comitês regionais da Incubadora de 
Políticas Públicas da Amazônia, promovendo maior integração das universidades e centros de 
pesquisa com os demais atores da região, ampliando a capacidade regional de acompanhamento 
e avaliação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. A falta de 
recursos para continuidade do projeto, freou o processo e o potencial de alavancagem que 
poderia ter levado a um impacto em níveis municipal e estadual (especificamente no que diz 
respeito a “pesquisa ação”).

 
Teoria de mudança
Com base da análise dos indicadores e relatórios de desempenho do projeto e seguindo a 
metodologia apresentada no item 3 do Relatório, foi elaborada uma teoria de mudança para o 
projeto, revisada antes e após a missão de campo e entrevistas (Figura 13):
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Figura 13  Teoria de mudança do projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia, revisada após a missão de campo54 
(As setas representam as hipóteses de resultados, ou seja, as suposições relativas às interações dos resultados; as caixas contém  
o objetivo que foi negociado e acordado; o espaço delimitado pela linha pontilhada mostra a área de responsabilidade do projeto)

Redução do desmatamento com desenvolvimento sustentável na Amazônia Legal:
Instrumentos econômicos e atividades de ciência, tecnologia e inovação contribuem
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Mesorregiões

 

A teoria de mudança do projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia (Figura 11) 
presume que a realização de pesquisa interdisciplinar socioeconômica e ambiental, inicialmente, 
nos nove estados da Amazônia Legal e depois focada nas regiões com maior vulnerabilidade 
socioambiental (mesorregiões) em cada estado, resultaria no desenvolvimento de um sistema de 
indicadores de sustentabilidade de todos os municípios da Amazônia; produção de conhecimento 
sobre o sistema ecológico, econômico e  social das mesorregiões; concepção e implementação de 
projetos prioritários de desenvolvimento das mesorregiões; publicações científicas e acadêmicas; 
bem como, no fortalecimento das organizações públicas e privadas atuantes na prevenção do 
desmatamento e na gestão socioambiental dos estados e municípios amazônicos.

Esses subsídios seriam então utilizados para a melhoria da gestão socioambiental dos municípios 
da Amazônia, o aumento do diálogo entre cientistas e tomadores de decisões e o aumento do 
conhecimento sobre gestão socioambiental dos municípios da Amazônia. As atividades do projeto 
também serviriam para fortalecer grupos de pesquisas nas nove universidades da Amazônia 
Legal e fixar pesquisadores(as) na região. Em conjunto, esses efeitos diretos do projeto deveriam 

54.  Em pontilhado, indica-se o que não aconteceu ou aconteceu de forma deficiente. Nos quadros em vermelho, apresenta-
se a explicação do porquê o elemento em pontilhado não funcionou.
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contribuir indiretamente para o objetivo do Fundo de reduzir o desmatamento e promover o 
desenvolvimento sustentável. A partir da teoria de mudança revisada (Figura 11), nota-se que:

• o sistema de indicadores de sustentabilidade dos municípios da Amazônia foi desenvolvido;
• os conhecimentos sobre o sistema ecológico-econômico-social das mesorregiões foram 

produzidos;
• os projetos prioritários de desenvolvimento das mesorregiões foram desenvolvidos. No 

entanto, a maioria não implementados;
• foram publicados quatro livros, mas não foi possível aferir a quantidade e os impactos dos 

artigos científicos, teses e dissertações produzidos;
• principalmente devido à falta de implementação dos projetos prioritários de 

desenvolvimento das mesorregiões e da falta de estratégia de comunicação e divulgação 
dos resultados, o fortalecimento das organizações públicas e privadas dos estados e 
municípios amazônicos não foi alcançado da maneira que poderia ser esperado.

Impacto, sustentabilidade e relevância

Aumento do conhecimento sobre gestão 
socioambiental dos municípios da Amazônia

O projeto teve atuação em ampla área geográfica, de cerca de 980.000 km2. A concepção do 
sistema Indicadores de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia (ISMA) contemplando os 
771 municípios da Amazônia Legal contribuiu sobre maneira para o aumento do conhecimento 
da gestão socioambiental nessa região. O ISMA representa um grande avanço como diagnóstico 
da capacidade de gestão socioambiental na Amazônia, na medida em que possibilita desenhar, 
geograficamente, um panorama de toda a região e elencar prioridades para a intervenção 
política. Como resultado foi possível identificar, em cada estado da Amazônia Legal, as regiões 
mais vulneráveis em termos socioambientais, denominadas mesorregiões (ver Figura 11). 

Toda o conhecimento técnico-científico gerado no projeto foi sintetizado em quatro volumes 
da Coleção de livros “Formação Regional da Amazônia”55. Embora não reportado, de forma 
adequada, nos relatórios e nas entrevistas, houve publicação de artigos científicos e trabalhos 
acadêmicos (teses e dissertações). Pelo menos, 89% dos pesquisadores(as) que responderam o 
questionário (ver Anexo 7.3), via plataforma SurveyMonkey, relataram que realizaram esses tipos 
de publicações. O projeto também fixou, segundo o conceito utilizado pelo Fundo Amazônia, 
cerca de 84 pesquisadores(as) durante o período de execução.

Não constatamos, no momento da avaliação, a existência de iniciativas para atualizar o ISMA. 
Como uma parte importante dos indicadores depende de informações censitárias e considerando 
que em 2020 ocorrerá o censo demográfico brasileiro, que atualizará essas informações, seria 
uma excelente oportunidade para atualização do ISMA e no atual momento não é garantido por 
razões de falta de recursos, o que ao mesmo tempo significa uma falta de sustentabilidade no 
projeto. Devido à falta de acesso à informação, a conclusão é que esse efeito direto foi fraco.

 
Maior diálogo entre cientistas e tomadores de decisões
O processo de caracterização socioambiental e construção dos projetos de desenvolvimento das 
mesorregiões aumentou, em alguns casos, o diálogo entre a academia e os tomadores de decisões 
em vários níveis institucionais, assim como aproximou esses dois atores com as comunidades. 

55.  Disponível em: http://www.amazonfund.gov.br/pt/projeto/Incubadora-de-Politicas-Publicas-da-Amazonia/
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No Estado do Pará, onde obtivemos maiores detalhes sobre essa interação, entre academia, 
tomadores de decisões e comunidades locais, as atividades participativas do projeto  
fomentou a formação de uma turma especial do Mestrado Profissional em Gestão Pública da 
Universidade Federal do Pará (UFPA), em Breves, na Ilha do Marajó, considerado pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) como a 
região mais pobre do país. Articulado pelo IPPA, mas com recursos financeiros da UFPA, o curso 
formou 21 mestres, todos da região e que ainda atuam localmente. Desempenham hoje funções 
na gestão públicas, inclusive quatro secretários municipais, militares etc. Um exemplo icônico é 
o da Maila Costa, que foi voluntária no projeto, coordenadora da mesorregião do Estado do Pará 
e Secretaria de Administração de Breves. Fez mestrado em Gestão Pública, na turma especial 
promovida pelo IPPA, e atualmente está cursando o doutorado ligado aos coordenadores do 
projeto. Ela ainda vive em Breves.

Para os outros estados, a verificação da interação entre cientistas e tomadores de decisão não 
foi possível com profundidade. 

 
Melhoria da gestão socioambiental dos municípios da Amazônia
O principal impacto almejado pelo projeto foi o fortalecimento das organizações públicas e 
privadas atuantes na prevenção do desmatamento e na gestão socioambiental dos estados e 
municípios amazônicos. Os insumos básicos necessários para o cumprimento desse impacto 
foram: a concepção do sistema Indicadores de Sustentabilidade dos Municípios da Amazônia 
(ISMA), definição e caracterização socioeconômica das mesorregiões nos estados da Amazônia 
Legal e a concepção e implementação dos projetos prioritários de desenvolvimento das 
Mesorregiões. Com exceção dos projetos prioritários, os demais foram todos viabilizados.

Entende-se como “projetos prioritários” os planos de desenvolvimento comunitários 
construídos de forma participativa com a comunidade local, governos e academia, baseados nos 
diagnósticos feito pelo projeto e autoconhecimento comunitários, visando o desenvolvimento 
e fortalecimento socioambiental local e institucional. Estes foram concebidos por meio de 
atividades participativas. No entanto, por falta de recursos e comprometimento local não foram 
executados. O fato de os recursos necessários para a implementação dos projetos prioritários 
dependerem de uma continuidade do projeto IPPA e a não efetivação dessa continuidade, foi 
apontado como principal fator da não implementação dos projetos prioritários. Além disso, 
constatamos que não houve envolvimento prévio dos(as) beneficiários(as), a exemplo do que 
aconteceu no Estado do Acre, fato que pode ter concorrido pela falta de comprometimento local 
para implementação dos projetos prioritários.

As atividades participativas no Estado do Pará, onde se obteve mais informações, ocorreram na 
Ilha de Marajó, envolvendo um total de dezesseis municípios que conformaram a mesorregião. 
Para a concepção do projeto prioritário de desenvolvimento da mesorregião, as atividades 
se concentraram em cinco municípios capitaneados por Breves, devido as dificuldades de 
acesso que imperam na região. O projeto foi concebido de forma participativa, no entanto 
não foi implementado pelos motivos mencionados anteriormente. Analisando os resultados 
da aplicação do questionário aos participantes do projeto IPPA, é possível constatar que essa 
dinâmica foi reproduzida nos demais estados, com a diferença de que em alguns estados houve 
a implementação do projeto prioritário.

O projeto gerou valiosos dados e produtos, cujo uso e reprodução poderia ser potencializado 
a través de uma melhor divulgação e comunicação. Os indicadores, por exemplo, têm sua 
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metodologia e o índice síntese disponíveis no volume 4 da Coleção Formação Regional da 
Amazônia56 e na página do IPPA na internet57. No entanto, não foi disponibilizada a base de 
dados, inclusive geográfica, que poderia servir de insumo para outras pesquisas. O principal 
produto do projeto, a coleção de livros, não foi distribuída e divulgada por razões financeiras e 
de articulação e deixou a cargo às universidades nos estados. Respeito as publicações científicas 
geradas e das pessoas formadas, em consulta à página na internet do IPPA (específica e no sítio 
do Fundo Amazônia) e aos coordenadores do projeto não obtivemos uma lista atualizada, mas as 
respostas do questionário online aplicado aos(às) participantes do projeto evidenciam que esses 
produtos faram gerados.

Algumas estruturas institucionais geradas pelo projeto foram descontinuadas após seu término. 
A Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia (IPPA) criada como parte integrante do Fórum 
de Pesquisa e Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável da Amazônia que congrega vinte 
programas de pós-graduação nos nove estados da Amazônia brasileira, desde o encerramento do 
projeto, está com as atividades suspensas, mas dependendo das perspectivas financeiras poderão 
ser reativadas. O sítio de internet do IPPA continua ativo, mas não está mais sendo atualizado.

 
eficácia
O ISMA foi desenvolvido com eficácia e possibilitou a identificação das mesorregiões, regiões 
com maior vulnerabilidade socioambiental em cada estado da Amazônia Legal. No tocante aos 
projetos prioritários de desenvolvimento das mesorregiões foram desenvolvidos, no entanto, 
a maioria não implementado. Foram publicados quatro livros, mas não foi possível aferir a 
quantidade e os impactos dos artigos científicos, teses e dissertações produzidos.

O impacto possível visualizado mediante a teoria de mudança, a melhoria da gestão 
socioambiental dos municípios da Amazônia, mediante o fortalecimento da capacidade e 
desempenho das organizações públicas e privadas atuantes na prevenção do desmatamento e 
na gestão socioambiental, não foi alcançada, mas a princípio também não estava previsto dentro 
do escopo do projeto. Ficou limitado principalmente devido à não implementação dos projetos 
prioritários de desenvolvimento das mesorregiões e como não houve uma estratégia de captação 
de recursos adicionais, a implementação dependia da prolongação do projeto financiado pelo 
Fundo Amazônia / BNDES, que não se deu.

 
Eficiência
De maneira geral, a execução financeira feita pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da 
Pesquisa (FADESP), foi eficiente. Os pagamentos e contratações transcorreram conforme o 
planejado salvo algumas observações de ordem burocrática, procedimental e atrasos na entrega 
de produtos pelos executores do projeto. No início do projeto, foi um desafio adaptar a execução 
financeira à complexidade da abrangência territorial e ao número de participantes. No entanto, 
segundo a técnica responsável pela execução financeira do projeto na FADESP, em relação a 
outras fontes financeiras, as regras de execução do BNDES facilitaram esse processo por serem 
fáceis de executar, e a principal diferença foi a flexibilidade.

O projeto não foi executado no tempo planejado por causa do atraso na entrega dos 
produtos. Em termos do custo-benefício, se avaliarmos sob o ponto de vista da quantidade e  
 

56. Livros disponíveis em: http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/projeto/Incubadora-de-Politicas-Publicas-da-Amazonia/#

57. Acessar em: http://www.amazonia.ufpa.br/ippa/

http://
http://www.amazonia.ufpa.br/ippa/
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disponibilidade dos produtos oficialmente declarados pelo projeto, conclui-se que o custo 
(valor executado R$ 2.660.567,23)58 foi alto para os benefícios potenciais. Porém, considerando 
a amplitude geográfica e o fato de que obtivemos informações de somente cerca de 25% dos 
atores diretamente envolvidos, seria prematuro chegar a essa conclusão. Uma vez que parece 
evidente que a quantidade e amplitude dos produtos foi maior que o declarado oficialmente, já 
que as atividades foram desenvolvidas no âmbito das nove universidades federais dos estados 
da Amazônia Legal, ligadas a programas pós-graduação, envolvendo atividade participativas em 
nove mesorregiões.

 
Salvaguardas de Cancun (REDD+)
Em relação às Salvaguardas de Cancun (REDD+)59, o projeto IPPA, por ser um projeto de 
“Ciência, Tecnologia e Inovação”, não se enquadra na maioria delas (Tabela 36). No caso das que 
são pertinentes, o enquadramento pode atender total ou parcialmente.

Salvaguarda/questão Atende 1 ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende Observação

1. Ações complementares ou consistentes com os
objetivos dos programas florestais nacionais e outras
convenções e acordos internacionais relevantes

Sim Foco do projeto na prevenção do
desmatamento e na gestão socioambiental dos
estados e municípios amazônicos.

O projeto mostrou estar alinhado com o PPCDAm e os planos
estaduais de prevenção e controle do desmatamento?

Sim Sim, com o PPCDAm e planos estaduais que têm
como objetivo redução e controle da degradação
florestal.

Com quais outras políticas públicas federais ou acordos
internacionais o projeto demonstrou alinhamento? Em quais
aspectos?

Não se aplica

O projeto contribuiu ou poderá vir a contribuir direta ou
indiretamente para a redução das emissões por
desmatamento ou degradação florestal? De que forma?

Sim Ao contribuir, mesmo que de forma parcial, para
o fortalecimento das organizações públicas e
privadas atuantes na prevenção do
desmatamento e na gestão socioambiental dos
estados e municípios amazônicos.

2. Estruturas de governança florestais nacionais
transparentes e eficazes, tendo em vista a soberania
nacional e a legislação nacional

Sim

Em que medida o projeto promoveu a articulação entre
diversos atores (setor público, privado, terceiro setor ou
comunidades locais)?

Sim Promoveu no processo de construção dos
projetos prioritários de desenvolvimento das
mesorregiões nos estados.

Em que medida o projeto contribuiu para fortalecer os
instrumentos públicos e processos de gestão florestal e
territorial?

Em parte Articulando ações conjuntas com instituições
socioambientais.

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos
indígenas e membros de comunidades locais, levando
em consideração as obrigações internacionais
relevantes, circunstâncias e leis nacionais e observando
que a Assembleia geral da ONU adotou a Declaração
das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos
Indígenas

Em parte

→

58. O planejado foi que 80% seria gasto com bolsa de pesquisa, 6% com passagens, 4% diárias, 3% serviço de terceira 
pessoa jurídica, 1% material de consumo e 6% despesas administrativas.

59.  Essas salvaguardas não eram requeridas aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode não 
ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.
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Salvaguarda/questão Atende 1 ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende Observação

Em que medida o projeto influenciou os direitos
constitucionais associados à posse e destinação formal da
terra na sua área de atuação?

Não se aplica

Em que medida o projeto influenciou o uso sustentável dos
recursos naturais na sua área de atuação?

Em parte O conhecimento produzido poderia ser usado
para o desenvolvimento de políticas públicas
que melhorem a gestão socioambiental dos
municípios da Amazônia, inclusive em Terras
Indígenas.

Se o projeto teve como beneficiários(as) diretos povos
indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores
familiares: seus sistemas socioculturais e conhecimentos
tradicionais foram considerados e respeitados ao longo do
projeto?

Em parte As articulações participativas para concepção
dos projetos prioritários das mesorregiões
envolveram comunidades tracionais e
agricultores(as).

Há efeitos que interferem com o modo tradicional de vida
destes grupos? Que tipo de efeitos: na organização social,
econômica ou do uso de espaços e recursos disponíveis? De
que forma interferem: positivamente, negativamente ou
ambos?

Não se aplica

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas, em
particular povos indígenas e comunidades locais, nas
ações referidas nos parágrafos 70 e 72 da Decisão 1/CP
16

Em parte

De que forma o projeto garantiu o consentimento prévio e a
forma local ou tradicional de escolha dos representantes dos
seus(suas) beneficiários(as) (especialmente dos povos
indígenas e das comunidades tradicionais)?

Em parte Não houve solicitação de consentimento para
atuação nas comunidades, apenas envolvimento
em atividades participativas.

Quais instrumentos participativos de planejamento e gestão
o projeto aplicou durante o planejamento e a tomada de
decisão?

Não se aplica O projeto poderia ter tido uma gestão mais
participativa.

Em caso de projetos com fins econômicos: eventuais
benefícios advindos do projeto foram acessados de forma
justa, transparente e equitativa pelos beneficiários, evitando
uma concentração de recursos?

Não se aplica

Em que medida o projeto proporcionou ao público em geral e
aos seus/suas beneficiários(as) o livre acesso e fácil
entendimento das informações relacionadas às ações do
projeto?

Sim Por meio de atividades participativas.

O projeto conseguiu montar um bom sistema de
monitoramento de resultados e impactos? Monitorou e
divulgou de forma sistemática os resultados realizados e os
seus efeitos?

Em parte O projeto atendeu aos requisitos do Fundo
Amazônia.

5. Ações consistentes com a conservação das florestas
naturais e diversidade biológica, garantindo que as
ações referidas no parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 não
sejam utilizadas para a conversão de florestas naturais,
mas sim para incentivar a proteção e conservação das
florestas naturais e seus serviços ecossistêmicos e para
melhorar outros benefícios sociais e ambientais

Não se aplica

Como o projeto contribuiu para a ampliação ou consolidação
de áreas protegidas?

Não se aplica Os produtos de pesquisa poderiam dar base à
criação de áreas protegidas, mas isso estava fora
do propósito do projeto.

Como o projeto contribuiu para a recuperação de áreas
desmatadas ou degradadas?

Não se aplica

→
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Salvaguarda/questão Atende 1 ObservaçãoSalvaguarda/questão Atende Observação

Em caso de atividades de restauração e reflorestamento de
áreas, as metodologias empregadas priorizaram espécies
nativas?

Não se aplica

Em que medida o projeto contribuiu para estabelecer
modelos de recuperação com ênfase no uso econômico?

Não se aplica

6. Ações para tratar os riscos de reversões em resultados
de REDD+

Não se aplica

Quais fatores constituem riscos à permanência de resultados
de REDD+? Como o projeto os abordou?

Não se aplica

7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões de
carbono para outras áreas

Não se aplica

Houve deslocamento das emissões evitadas pelas ações do
projeto para outras áreas?

Não se aplica

 
 
Tabela 36 Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicadas ao projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia

 
Redução da pobreza

Como pode ser observado na Tabela 37, em relação ao critério transversal “Redução da Pobreza”60, 
o produto com maior potencial foi o conjunto de projetos prioritários de desenvolvimento 
das mesorregiões. Estas regiões foram selecionadas com base no alto grau de vulnerabilidade 
socioambiental, para desenvolver atividades participativas para identificar, priorizar e pactuar 
o desenvolvimento de atividades participativas para o desenvolvimento local. Como a maioria 
desses projetos não foi implementado, não foi alcançado o potencial na promoção da redução 
da pobreza nessas regiões.
  

Critério Transversal/questão  Atende  Observação 

Redução da pobreza   Em parte   

Em que medida o projeto contribuiu de forma efetiva para 
alternativas econômicas que valorizam a floresta em pé e o 
uso sustentável de recursos naturais? 

Em parte  Conhecimentos gerados podem ser usados para 
o desenvolvimento de ações que valorizem e 
promovam o desenvolvimento sustentável. 

Em que medida o projeto influenciou positivamente na 
redução da pobreza, na inclusão social e na melhoria das 
condições de vida dos(as) beneficiários(as) (principalmente: 
comunidades tradicionais, assentados e agricultores 
familiares) que vivem na sua área de atuação? 

Em parte  O projeto constituiu projetos prioritários de 
desenvolvimento das mesorregiões, mas a 
maioria não foi implementado. 

O projeto conseguiu promover e incrementar a produção em 
cadeias de valor de produtos florestais madeireiros e 
não-madeireiros, originados em manejo sustentável? 

Indefinido   Não obtivemos informações suficientes para 
abordar essa questão. 

Em caso de projeto que contenha a componente de 
desenvolvimento científico e tecnológico, este contribuiu 
para a construção de um modelo de desenvolvimento 
adequado à região? 

Em parte  O projeto constituiu projetos prioritários de 
desenvolvimento das mesorregiões, mas a 
maioria não foi implementado. 

 
 

 
Tabela 37 Critério Transversal “Redução da Pobreza” aplicado ao projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia

60. Os critérios transversais não eram requeridos aos projetos no momento da sua submissão, de forma que o projeto pode 
não ter desenvolvido estratégias específicas para atendê-las.



127

Equidade de Gênero
Em relação a promoção da equidade de gênero (Tabela 38), não foram observadas ações 
específicas. Analisando o perfil da equipe técnica que desenvolveu o projeto verifica-se haver 
relativa proporcionalidade de gênero, sendo 44% do gênero feminino e 56% do gênero masculino 
(Gráfico 3). Estratificando para as funções exercidas no projeto, verifica-se que a maioria segue 
a tendência geral, no entanto, a categoria coordenador(a) apresenta disparidade de gênero 
(35% feminino e 65% masculino). A importância dessa categoria mostra que qualitativamente 
ainda é necessário avançar na promoção da equidade de gênero no âmbito de projetos de 
desenvolvimento científico e tecnológico de forma geral e na promoção de mulheres para 
funções de coordenação de forma específica.61

 

 

 
 
Critério Transversal/questão  Atende  

61
Observação 

Equidade de Gênero   Não   

O projeto conseguiu integrar questões 
de gênero nas suas estratégias e 
intervenções ou tratou do assunto de 
forma isolada? Como? 

Não  Segundo levantamento com os participantes, não houve inserção das 
questões de gênero no processo de desenvolvimento do projeto, 
embora houvesse participação feminina no projeto. Por outro lado, 
devido à complexidade do projeto, não é possível precisar essa questão. 

Havia separação por gênero na coleta 
de dados para o planejamento e o 
monitoramento do projeto? 

Não   

Como o projeto contribuiu para a 
equidade de gênero? 

Não  Embora, no caso do IPPA, a composição da equipe técnica do projeto 
mostre uma relativa proporcionalidade entre os gêneros (ver Gráfico 2), 
não houve ações específicas para a promoção da equidade de gênero. 

Tabela 38 Critério Transversal “Equidade de Gênero” aplicado ao projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia

 

Proporção de gêrnero da equipe técnica do IPPA por categoria

Apoio técnico              Coordenador(a)             Pesquisador(ar)      Pesquisador(a)/Mesorregiões

Função do projeto

Q
ua

nt
id

ad
e 

de
 p

es
so

as

53%

47%

65%

35%

56%

44%

44%

56%

n=9

n=41

n=17n=17

Gênero

Feminino   44%

Masculino   56%

Gráfico 3 Proporções de gênero da equipe técnica do IPPA por categoria62 

61. Ver nota anterior.

62. Fonte: Relatório financeiro do projeto.
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Conclusões
O projeto Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia gerou resultados de pesquisa relevantes, 
que além dos produtos alcançados (ISMA e Coletânea), embora insuficientemente divulgados 
e aproveitados, tinham potencial de melhorar a gestão sustentável municipal dos 9 estados a 
Amazônia. No entanto, esse ficou limitado principalmente devido à não implementação dos 
projetos prioritários de desenvolvimento das mesorregiões e como não houve uma estratégia 
de captação de recursos adicionais, a implementação dependia da prolongação do projeto 
financiado pelo Fundo Amazônia / BNDES, que não se deu.

O projeto apresentou baixa sustentabilidade dos benefícios alcançados. As salvaguardas de Cancun 
por causa da natureza do projeto não foram aplicáveis, na maioria. Dentre as aplicáveis, destaca-se o 
fato de não haver sido feito uma articulação prévia do público alvo do projeto. As ações que tinham 
potencial de impacto na redução da pobreza não foram desenvolvidas em todas as áreas do projeto e 
não foi possível confirmar o desenvolvimento ou não de ações relacionadas à promoção de equidade 
de gênero, embora, de forma geral, houve relativa proporcionalidade de gênero na composição da 
equipe técnica do projeto.

 
Recomendações

Aos(às) coordenadores(as) do projeto

• Para aumentar os impactos e facilitar o processo de implementação do projeto, será 
necessário que os proponentes desenvolvam algum mecanismo de consulta/articulação 
previa ao público alvo do projeto parecido ao que já é rotina em projetos do Fundo junto 
ao público indígena, populações tradicionais ou pequenos(as) produtores(as).

• Para garantir a sustentabilidade de projetos dessa natureza, é necessário que os executores 
implementem uma estratégia de captação de recursos adicionais de outras fontes de 
financiamento.

• Para projetos com grande amplitude geográfica e grande número de atores envolvidos, 
como é o caso do IPPA, a gestão descentralizada é uma abordagem interessante, mas 
demanda uma estratégia de monitoramento refinada. Recomenda-se que para próximos 
projetos, que esse aspecto seja fundamental na estratégia de implementação do projeto.

Ao Departamento de Meio Ambiente 
• Recomendamos que o delineamento de uma estratégia de difusão e comunicação dos 

produtos e resultados seja pré-requisito para submissão de um projeto na componente 
4 do Fundo Amazônia. Essa estratégia deve, preferencialmente, estar vinculada com 
plataforma e fóruns temáticos previamente existentes e aproveitar ao máximo os meios de 
comunicação baseados em mídias digitais e sociais. Isso para aumentar a probabilidade de 
uso pelo público alvo e a criação de redes, assim como a produção de novos conhecimentos 
de forma conjunta.

• Recomendamos que a existência, na proposta dos itens a seguir seja considerada no âmbito 
dos critérios de elegibilidade dos projetos submetidos ao Fundo Amazônia: mecanismo de 
consulta prévia aos(às) beneficiários(as) (público fim); estratégia comunicação e difusão dos 
resultados; estratégia de sustentabilidade dos resultados baseada em capitação de recursos 
financeiros adicionais e existência de mecanismos institucionais que garantam a continuidade.
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7.2. Critérios da OCDE, 
Salvaguardas de REDD+, Temas 
Transversais e Questões Avaliativas
Critérios da OCDE

Esta avaliação teve como base os critérios de relevância, eficácia, eficiência, impacto e 
sustentabilidade da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
(Tabela 39), definidos OCDE em 1991, através do seu Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (CAD):

Tabela 39 Cinco critérios de avaliação definidos pela OCDE

Salvaguardas de Cancun (REDD+)

As avaliações de projetos individuais realizadas no âmbito do Fundo Amazônia devem ainda 
considerar como critérios específicos as salvaguardas de Cancun definidas pela UNFCCC para 
ações de REDD+. No entanto, embora as Salvaguardas REDD+ da UNFCCC tenham sido acordadas 
em 2010 durante a COP16 em Cancun, México, como critérios de avaliação de projetos do Fundo 
Amazônia foi proposta em 2016 com a publicação do Marco Conceitual de Avaliação , quando os 
projetos já haviam sido finalizados ou estavam em processo, dessa forma, não se poderia esperar, 
que neste caso, os projetos atendessem a todas. Para cada salvaguarda, as perguntas-chave foram 
verificadas em cada projeto (Tabela 40), avaliando se a salvaguarda foi atendida.

Os projetos atendem parcialmente ou totalmente as nove Salvaguardas de Cancun que se 
aplicam a eles.

 

 

 

 

Critério 
 

Breve definição (baseado no CAD/OCDE)  
 

   

Relevância  

(“Relevance”)

(“Impact”)

(“Sustainability”)

(“Effectiveness”)

(“Efficiency”)

Avalia a coerência dos objetivos do projeto de acordo com as demandas dos(as) beneficiários(as) e as
prioridades políticas dos grupos alvos, do receptor e dos doadores.

Avalia as mudanças positivas e negativas decorrentes do projeto, direta ou indiretamente, intencional
ou involuntária.

Avalia se os benefícios do projeto continuam ocorrendo após o seu término, com ênfase nos aspectos
sociais, econômicos e ambientais.

Avalia em que medida os objetivos diretos do projeto foram alcançados ou espera-se que sejam
alcançados e que fatores foram importantes.

Mensura o custo-benefício dos resultados, se o recurso financeiro foi investido de forma mais 
econômica e se os resultados foram alcançados de forma satisfatória.

 

Impacto 

 

 
  

Sustentabilidade  

 

Eficácia 
   

Eficiência  
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Salvaguarda/ questão  Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas 
de 
Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora de 
Políticas Públicas 
da Amazônia 

1. Ações complementares ou 
consistentes com os objetivos dos 
programas florestais nacionais e 
outras convenções e acordos 
internacionais relevantes 

Sim  Em parte  Sim  Sim  Sim 

1. Estruturas de governança 
florestais nacionais transparentes 
e eficazes, tendo em vista a 
soberania nacional e a legislação 
nacional  

Em parte  Em parte  Sim  Em parte  Sim 

2. Respeito pelo conhecimento e 
direitos dos povos indígenas e 
membros de comunidades locais, 
levando em consideração as 
obrigações internacionais 
relevantes, circunstâncias e leis 
nacionais e observando que a 
Assembleia Geral da ONU adotou 
a Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas  

Em parte  Sim  Sim  Em parte  Em parte 

3. Participação plena e efetiva das 
partes interessadas, em particular 
dos povos indígenas e 
comunidades locais, nas ações 
referidas nos parágrafos 70 e 72 da 
Decisão 1/CP 16 

Em parte  Sim  Sim  Em parte  Em parte 

4. Ações consistentes com a 
conservação das florestas naturais 
e diversidade biológica, garantindo 
que as ações referidas no 
parágrafo 70 Decisão 1/CP 1611 
não sejam utilizadas para a 
conversão de florestas naturais, 
mas sim para incentivar a proteção 
e conservação das florestas 
naturais e seus serviços 
ecossistêmicos e para melhorar 
outros benefícios sociais e 
ambientais 

Não se aplica  Sim  Sim  Não se 
aplica 

Não se aplica 

5. Ações para tratar os riscos de 
reversões em resultados de 
REDD+ 

Não se aplica  Não se aplica  Em parte  Não se 
aplica 

Não se aplica 

6. Ações para reduzir o deslocamento 
de emissões de carbono para 
outras áreas 

Não se aplica  Não se aplica  Sim  Não se 
aplica 

Não se aplica 

 

 
 
Tabela 40 Salvaguardas de Cancun (REDD+) aplicadas aos projetos analisados
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Critérios transversais

Redução da pobreza

A contribuição dos projetos para a redução da pobreza é limitada devido à natureza dos projetos. 
Ao contrário, por exemplo, de projetos que trabalham com governança ou desigualdade social, os 
projetos avaliados têm seu foco em atividades de ciência, tecnologia e inovação que contribuem 
para a recuperação, conservação e uso sustentável da biodiversidade. Ainda assim, um dos projetos, 
Florestas de Mangue, foi além de seus objetivos previstos, relacionados ao desenvolvimento 
científico e tecnológico, e resultou em impactos econômicos, sociais e ambientais positivos sobre 
uma comunidade dentro de uma Reserva Extrativista (RESEX) Marinha. Esses impactos foram 
alcançados a partir de atividades de replantio de manguezal desenvolvidas pelo projeto, o que 
contribuiu para a manutenção da população de caranguejos e de peixe (fonte principal de renda 
e de proteína na alimentação da população), assim como de oficinas de capacitação acerca do uso 
da folha de bananeira para o fortalecimento da cadeia produtiva do artesanato (que se tornou 
fonte de renda para uma família na comunidade) (Tabela 41). 

 

 

Critério 
Transversal/questão 

Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas 
de Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora de Políticas 
Públicas da Amazônia 

Redução da Pobreza   Sim  Não  Sim  Em parte  Em parte 

1. Contribui para a 
redução da 
pobreza 

Não  Não  Sim  Não  Não 

2. Empodera os 
mais pobres 

Não  Não  Sim  Em parte  Em parte 

 

 

Critério  Biodiversidade  Compostos  Florestas de  Ilhas de  Incubadora de Políticas 

Tabela 41 Critério Transversal “Redução da Pobreza” aplicado aos projetos avaliados

Equidade de Gênero

Em relação à equidade de gênero, os projetos não previram uma estratégia específica para 
o empoderamento das mulheres (Tabela 42). No entanto, foi observado o fortalecimento 
das mulheres envolvidas nos projetos, a partir do apoio recebido para o desenvolvimento 
de suas pesquisas. Essa participação das mulheres em grupos de pesquisa é importante ser 
ressaltada, pois na academia, especialmente na área das ciências exatas e de terra, as mulheres 
ainda não alcançaram uma representação equitativa (correspondem a somente 32% dos(as) 
pesquisadores(as)63). Essa participação ocorreu, inclusive, nos processos de liderança dos projetos: 
mulheres exerceram funções de destaque nos projetos Ilhas de Belém (cuja coordenação foi da 
Professora Victoria Isaac) e Biodiversidade (coordenado pela Professora Barbarella Macchi). 
Em relação aos beneficiários, o projeto Florestas de Mangue alcançou impactos positivos ao  
 

63. Fonte: Vanderlan da Silva Bolzani. 2017: “Mulheres na ciência: por que ainda somos tão poucas?”. Ciência e Cultura. Acesso em: 
04 jul. 2019. Disponível em: <http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0009-67252017000400017>.
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envolver mulheres tanto nas atividades de artesanato quanto nas atividades de formação, que 
possibilitaram a geração de renda a partir do artesanato, assim como jovens, incluindo um curso 
de preparação para o vestibular.
 

Critério  Biodiversidade  Compostos 
Bioativos da 
Amazônia 

Florestas de 
Mangue 

Ilhas de 
Belém 

Incubadora de Políticas 
Públicas da Amazônia 

Equidade de Gênero   Em parte  Em parte  Em parte  Em parte  Em parte 

1. Tem 
estratégia de 
gênero 

Não  Não  Não  Não  Não 

2. Empodera as 
mulheres 

Em parte  Em parte  Em parte  Em parte  Em parte 

   
 
Tabela 42 Critério Transversal “Equidade de Gênero” aplicado aos projetos avaliados

7.3. Questionário aplicado 
via plataforma SurveyMonkey
Prezado/a participante,

No âmbito do projeto de cooperação entre a GIZ e o BNDES/Fundo Amazônia, umas das ações 
apoiadas pela GIZ é a avaliação de efetividade ex-post de projetos já concluídos apoiados pelo 
Fundo Amazônia, com o intuito de visibilizar os resultados e lições aprendidas desses projetos.

Atualmente estamos avaliando o projeto “Incubadora de Políticas Públicas da Amazônia”, que foi 
implementado de 2012 a 2016 pela Universidade Federal do Pará (UFPA). 

Em base das informações fornecidas pelo projeto, entendemos que você participou de alguma 
maneira do projeto, sendo como coordenador/a, pesquisador/a ou de outra maneira. Mas, pela 
abrangência do projeto nos 9 estados da Amazônia, infelizmente não podemos lhe entrevistar 
pessoalmente.

Por isso, enviamos esse questionário e pedimos a sua contribuição para avaliarmos o projeto 
corretamente. Sua opinião é muito importante e o questionário não demandará mais do que 15 
minutos!

Agradecemos a sua contribuição até segunda-feira, dia 27 de maio.

Muito obrigada!

Equipe GIZ e BNDES
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Pergunta orientadora 
Tipo de Participante ( V = pergunta se aplica a tipo de respondente ) 

Tipo de pergunta  Coordenador(a) 
estadual  

Pesquisador(a)  Outros(as) 

QUEM SÃO AS PARTES INTERESSADAS DO PROJETO? QUAL O SEU GRAU DE SATISFAÇÃO E ENVOLVIMENTO? AS PARTES INTERESSADAS PARTICIPARAM DAS 
PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES PARTICIPATIVAS?  

Nome e Instituição; Gênero; Função; Tempo de participação no 
projeto 

Vários  V  V  V 

Foi instituído formalmente, no seu estado, um Conselho Gestor 
Estadual da IPPA?  

sim/não   V     

Em caso positivo, pode informar quem eram os membros e qual 
a periodicidade das reuniões ordinárias? 

Comentário aberto  V     

Além da sua instituição, quais outras participaram do projeto no 
seu estado?  

Nome da sua instituição + comentário 
aberto 

V     

Houveram atividades participativas no seu estado?   Múltipla escolha oficinas, palestras, 
seminários, cursos, outros  

V     

Você participou de alguma atividade participativa promovida 
pelo projeto?  

Múltipla escolha palestra, seminário, curso, 
outros 

  V  V 

Aconteceram mesas com atores do governo, setor privado e/ou 
da sociedade civil no seu estado? 

sim/não  V    V 

Se sim, você participou?   Sim/não   V    V 

Se sim, saberia citar mais atores que participaram?  Sim/não + comentário aberto  V    V 

Você fez parte do Comitê Regional da Incubadora no seu 
estado? 

sim/não   V  V  V 

Se sim, em qual mesorregião?  Múltipla escolha: Cruzeiro do Sul (Acre); 
Guajará Mirim (Rondônia); Lábrea 
(Amazonas); Oiapoque (Amapá); Alta 
Floresta (Mato Grosso); Grajaú 
(Maranhão); Breves (Pará); Tocantinópolis 
(Tocantins) e Mucajaí (Roraima). 

V  V  V 

Você fez parte do Núcleo Estadual de Pesquisa, 
Acompanhamento e Avaliação de Políticas Públicas no seu 
estado? 

sim/não   V  V  V 

Em qual mesorregião?  Múltipla escolha: Cruzeiro do Sul (Acre); 
Guajará Mirim (Rondônia); Lábrea 
(Amazonas); Oiapoque (Amapá); Alta 
Floresta (Mato Grosso); Grajaú 
(Maranhão); Breves (Pará); Tocantinópolis 
(Tocantins) e Mucajaí (Roraima). 

V  V  V 

OS DADOS PRODUZIDOS PELO PROJETO ESTÃO DISPONÍVEIS AO PÚBLICO? COMO? FORAM DIVULGADOS? COMO? ESSES MEIOS DE DISPONIBILIZAÇÃO E 
DIVULGAÇÃO SÃO EFETIVOS? 

No seu estado, que dados/produtos foram produzidos pelos 
projetos? 

  V  V   

Você publicou algum material com base nos dados produzidos 
pelo projeto? 

Múltipla escolha livro, artigo, tese, material 
didático ou outro tipo de documento 

V  V   

Você participou da elaboração dos indicadores 
socioambientais?  

sim/não   V  V   

Se sim, de que maneira?  Comentário aberto  V  V   

→
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Pergunta orientadora 
Tipo de Participante ( V = pergunta se aplica a tipo de respondente ) 

Tipo de pergunta  Coordenador(a) 
estadual  

Pesquisador(a)  Outros(as) 

Você recebeu alguma publicação produzida pelo projeto?  Múltipla escolha livro, cartilha, outros    V  V 

Você utilizou algum material (livro, cartilha, artigo e etc.) 
produzido pelo projeto nas suas atividades institucionais? 

sim/não  V  V  V 

Se sim, que material e de que maneira?  comentário aberto  V  V  V 

Em caso positivo, ainda continua utilizando esses materiais 
atualmente? 

sim/não   V  V  V 

Houve um lançamento oficial da coletânea de livros "Coleção 
Formação Regional da Amazônia" no seu estado?  

sim/não   V  V  V 

Em caso positivo, para qual público foi realizado esse 
lançamento? 

comentário aberto  V  V   

Foram realizadas atividades participativas na mesorregião do 
seu estado? 

Sim/não  V     

Você se envolveu em alguma atividade participativa na 
mesorregião do seu estado? 

    V  V 

Se sim, qual?      V  V 

Você participou em um dos eventos integradores para a 
apresentação dos resultados da pesquisa?  

sim/não  V  V   

 Se sim, em qual?  Múltipla escolha --> II Congresso 
Amazônico de Desenvolvimento 
Sustentável, Palmas (TO), 24 a 26 de 
outubro de 2012, Campus da UFT. 
III Congresso Amazônico de 
Desenvolvimento Sustentável, Cuiabá 
(MT), 19 a 22 de novembro de 2014, 
Campus da UFMT 

V  V    

Foi elaborado um projeto prioritário de ações na mesorregião 
do seu estado?  

Sim/não  V  V  V 

Em caso positivo, esse projeto foi implementado?  Comentário aberto  V  V  V 

Você utilizou o  Website  do projeto nas suas atividades de 
coordenação estadual?  

Sim/não  V     

Em caso positivo pode dizer como?  Comentário aberto  V     

Alguma vez você acessou o Website do projeto para obter 
informações sobre o projeto ou produzida por ele?  

Sim/não    V  V 

Em caso positivo poderia citar que informações foram obtidas?  Comentário aberto    V  V 

As atividades dos projetos tiveram impacto no seu trabalho?   Sim/não  V  V  V 

Se sim, o que de que maneira?  Comentário aberto  V  V  V 

HOUVE INTERESSE DO PODER PÚBLICO, ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL E COMUNIDADES PELOS DADOS E PELAS ATIVIDADES PARTICIPATIVAS? 

Você foi procurado por alguma instituição, membro da 
sociedade civil ou poder público com interesse de acesso e/ou 
uso dos dados produzidos pelo projeto?  

Sim/não  V     

Se sim, qual?  Comentário aberto       

 

→
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OS INSUMOS ESTAVAM EFETIVAMENTE DISPONÍVEIS  PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES?  

Que tipo de apoio você recebeu do projeto?  Múltipla escolha: bolsa, material de 
consumo, diárias, outros 

V  V  V 

Houve algum problema como atraso, problemas 
burocráticos e etc. na disponibilização do apoio pelo 
projeto?  

Sim/não + caso sim: Comentário 
aberto 

V  V  V 

IMPACTO  

Você percebeu um aumento da discussão sobre a 
importância da gestão socioambiental dos municípios da 
Amazônia impulsionado pelo projeto? 

sim/não, Comentário aberto: de que 
maneira? 

V  V  V 

Você percebeu um aumento da integração dos 
pesquisadores envolvidos com o tema socioambiental na 
Amazônia? 

Sim/não + caso sim: Comentário 
aberto 

V  V   

Você acha que o conhecimento sobre gestão 
socioambiental dos munícipios da Amazônia aumentou?  

sim/não, Comentário aberto: de que 
maneira? 

V    V 

CRITÉRIOS TRANSVERSAIS - OCDE 

Nas atividades participativas na mesorregião do seu 
estado, foram levados em conta questões de gênero 
como parâmetros de diagnóstico?   

Sim/não, Comentário aberto: Como?  V      

Como o projeto prioritário de desenvolvimento, 
conformado para a mesorregião, contribuiu para a 
igualdade de gênero? 

Comentário aberto  V     V 

De que maneira o projeto de desenvolvimento da 
mesorregião influenciou positivamente na redução da 
pobreza e na inclusão social das pessoas? 

Comentário aberto  V     V 

 

 

Pergunta orientadora 
Tipo de Participante ( V = pergunta se aplica a tipo de respondente ) 

Tipo de pergunta  Coordenador(a) 
estadual  

Pesquisador(a)  Outros(as) 
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7.4  lista de fotos

Projeto Biodiversidade

Reunião com Professora Barbarella (uma das responsáveis pelo projeto Biodiversidade)

Centro de Estudos Avançados da Biodiversidade (CEABIO)

Equipamento adquirido no âmbito do projeto Biodiversidade
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Projeto Florestas de Mangue

Manguezal reflorestado

Equipe do Prof. Marcus e equipe de avaliação

Equipe de avaliação no manguezal: Tim Höflinger (GIZ), Ronaldo
Weigand (consultor externo), Willian Flores (consultor externo),
Ester Gomila Pons (GIZ), Luisa Fenizola Rodrigues (GIZ), Prof.
Marcus (UFPA), Neliton Marques(consultor externo), Leonardo
de Oliveira Santos e Vinícius Cordeiro (ambos BNDES)Prof. Marcus (responsável pelo projeto)

Caranguejo uçá
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Projeto Compostos Bioativos da Amazônia

Reunião na Fundação do Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá (PCT Guamá)

Laboratório Centro de Valorização de Compostos
Bioativos da Amazônia (CVACBA)

Maracujá para extração de biocompostos

Prédio do CVACBA no PCT Guamá
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Escola comunitária

Visita à escola comunitária

Projeto Ilhas de Belém
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7.5  lista de entrevistas
Nome Instituição Função Projeto Data

Fábio Carlos da Silva Universidade Federal do Pará (UFPA) /
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
(NAEA)

Responsável pelo projeto / Núcleo Central
-Coordenador Geral

Incubadora de Políticas
Públicas da Amazônia
(IPPA)

02/05

Mário Miguel Amin G. Herreros UFPA / NAEA Coordenador Pará IPPA 02/05

Maila Costa UFPA / NAEA Voluntária do projeto na Ilha de Marajó/ Aluna
da Turma de Breves

IPPA 02/05

Rubicles Gomes da Silva Universidade Federal do Acre Pesquisador do projeto IPPA 02/05

Victoria Isaac UFPA Responsável pelo projeto Ilhas de Belém 03/05

Bianca Bentes UFPA Pesquisadora do projeto Ilhas de Belém 03/05

Marcio Raiol UFPA Pesquisador do projeto Ilhas de Belém 03/05

Keila Mourão UFPA Pesquisadora do projeto Ilhas de Belém 03/05

Mayra Nascimento ONG RARE Bolsista no projeto Ilhas de Belém 03/05

Marcio Ilha de Cotijuba Agente de Saúde e Líder Comunitário Ilhas de Belém 03/05

Roberto da Silva Colônia de Pescadores Z-9 (Ilha de
Mosqueiro)

Presidente Ilhas de Belém 03/05

Adriana Lima Movimento de Mulheres das Ilhas de
Belém

Responsável pelo movimento Ilhas de Belém 03/05

Carlos Maneschy Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Educação Profissional e
Tecnológica

Secretário Geral 03/05

Crisomar Lobato Ideflor-Bio Diretor de Gestão de Biodiversidade Geral 03/05

Marlene Perotes Fundação de Amparo e
Desenvolvimento da Pesquisa
(FADESP)

Coordenadora Geral Floresta de Mangue,
Biodiversidade e
Compostos Bioativos da
Amazônia

02/05

Gracy de Jesus FADESP Analista responsável Biodiversidade - CEABIO
e Biotecnologia

02/05

Rosilene FADESP Analista responsável IPPA 02/05

Rúbia Valença de S. Siqueira FADESP Analista responsável Floresta de Mangue 03/05

Reginaldo Cardoso da Conceição UFPA Aluno da Turma de Breves IPPA 03/05

Prof. Francisco Costa UFPA/NAEA Participou do planejamento da EMPRAPII Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Prof. Herve Rogez UFPA Coordenador Científico Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Ivan Hotoshi Saiki CAMPTA Diretor Financeiro Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

→
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Nome Instituição Função Projeto Data

Fábio Carlos da Silva Universidade Federal do Pará (UFPA) /
Núcleo de Altos Estudos Amazônicos
(NAEA)

Responsável pelo projeto / Núcleo Central
-Coordenador Geral

Incubadora de Políticas
Públicas da Amazônia
(IPPA)

02/05

Mário Miguel Amin G. Herreros UFPA / NAEA Coordenador Pará IPPA 02/05

Maila Costa UFPA / NAEA Voluntária do projeto na Ilha de Marajó/ Aluna
da Turma de Breves

IPPA 02/05

Rubicles Gomes da Silva Universidade Federal do Acre Pesquisador do projeto IPPA 02/05

Victoria Isaac UFPA Responsável pelo projeto Ilhas de Belém 03/05

Bianca Bentes UFPA Pesquisadora do projeto Ilhas de Belém 03/05

Marcio Raiol UFPA Pesquisador do projeto Ilhas de Belém 03/05

Keila Mourão UFPA Pesquisadora do projeto Ilhas de Belém 03/05

Mayra Nascimento ONG RARE Bolsista no projeto Ilhas de Belém 03/05

Marcio Ilha de Cotijuba Agente de Saúde e Líder Comunitário Ilhas de Belém 03/05

Roberto da Silva Colônia de Pescadores Z-9 (Ilha de
Mosqueiro)

Presidente Ilhas de Belém 03/05

Adriana Lima Movimento de Mulheres das Ilhas de
Belém

Responsável pelo movimento Ilhas de Belém 03/05

Carlos Maneschy Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Educação Profissional e
Tecnológica

Secretário Geral 03/05

Crisomar Lobato Ideflor-Bio Diretor de Gestão de Biodiversidade Geral 03/05

Marlene Perotes Fundação de Amparo e
Desenvolvimento da Pesquisa
(FADESP)

Coordenadora Geral Floresta de Mangue,
Biodiversidade e
Compostos Bioativos da
Amazônia

02/05

Gracy de Jesus FADESP Analista responsável Biodiversidade - CEABIO
e Biotecnologia

02/05

Rosilene FADESP Analista responsável IPPA 02/05

Rúbia Valença de S. Siqueira FADESP Analista responsável Floresta de Mangue 03/05

Reginaldo Cardoso da Conceição UFPA Aluno da Turma de Breves IPPA 03/05

Prof. Francisco Costa UFPA/NAEA Participou do planejamento da EMPRAPII Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Prof. Herve Rogez UFPA Coordenador Científico Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Ivan Hotoshi Saiki CAMPTA Diretor Financeiro Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Raimundo Dias LASA Diretor Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Rodrigo Quites Reis Fundação GUAMÁ Diretor Presidente do PCT Guamá Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Arnaldo José de Miranda Fundação GUAMÁ Diretor Administrativo Financeiro Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Fabio G. Moura Fundação GUAMÁ Era doutorando no projeto e técnico na UFRA Compostos Bioativos da
Amazônia

20/05

Prof. Júlio Cesar Pieczarka UFPA Responsável pelo projeto Biodiversidade Via
e-mail

Profa. Barbarella de Matos
Macchi

UFPA Corresponsável do projeto Biodiversidade 20/05

Edilene Oliveira da Silva UFPA Pesquisadora no projeto Biodiversidade 20/05

Leonardo dos Santos Sena UFPA Pesquisador no projeto Biodiversidade 20/05

Ferdinando Prado UFPA Pesquisador no projeto Biodiversidade 20/05

Raoni Nascimento da Silva UFPA Pesquisador no projeto Biodiversidade 20/05

Carolina Domenico Natura Bióloga Compostos Bioativos da
Amazônia

21/05

Cezar Antonio Rabelo da Silva N Funcionárioatura Compostos Bioativos da
Amazônia

21/05

Prof. Marcus Emanuel Barroncas
Fernandes

UFPA Bragança Coordenador Científico Floresta de Mangue 22/05

Danilo César L. Gardonho UFPA Bragança Pesquisador Floresta de Mangue 22/05

Dayene Santiago Mendes UFPA Bragança Pesquisadora Floresta de Mangue 22/05

Antonia Aparecida M. do
Nascimento

UFPA Bragança Pesquisadora Floresta de Mangue 22/05

Eliete Santana de Castello UFPA Bragança Pesquisadora Floresta de Mangue 22/05

Adria de Carvalho Freitas UFPA Bragança Pesquisadora Floresta de Mangue 22/05

Eliane Barrozo Silva UFPA Bragança Pesquisadora Floresta de Mangue 22/05

Indira Angela Eyzaguirre UFPA Bragança Pesquisadora Floresta de Mangue 22/05

Madson Lucas Galvão de Brito UFPA Bragança Pesquisador Floresta de Mangue 22/05

Diego N. C. da Silva UFPA Bragança Pesquisador Floresta de Mangue 22/05

Darlan J. B. Smith UFPA Bragança Pesquisador Floresta de Mangue 22/05

Hudson Silva UFPA Bragança Pesquisador Floresta de Mangue 22/05

Rodolpho Zaluth SEMAS (Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Sustentabilidade)

Secretário Adjunto Geral 24/05
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