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Resumo 

 

O documento, em formato de relatório, visa primeiramente esclarecer questionamentos 

sobre a forma de impulsionar a atividade de piscicultura na região do Rio Caeté, nordeste 

paraense, setor econômico de grande importância quando deparamos com temas 

relativos à segurança alimentar, principalmente devido sua capacidade de escalonamento 

por meio da introdução de processos e produtos inovadores. Busca, fundamentado em 

dados secundários, diagnosticar a atividade da piscicultura, analisando desde uma visão 

global, passando pelo perfil nacional e local do segmento. Identifica, alicerçado em 

estudos anteriores, os principais entraves ao desenvolvimento da atividade na região de 

recorte. Faz, baseado em dados oficiais, uma análise no modo de produção e 

comercialização da piscicultura local. Realiza em plataformas de pesquisa, prospecção 

científica e tecnológica mensurando a produção acadêmica e o registro de patentes de 

duas espécies que possuem produção controlada já consolidada e os relaciona a três 

espécies amazônicas que não possuem pacote tecnológico fechado. Avalia as principais 

politicas públicas direcionadas ao segmento da piscicultura nos últimos 50 anos e seus 

efeitos na produção local e por fim, apresenta proposta de intervenção visando a criação 

um Centro de Referência em Inovação na Piscicultura da RI do Rio Caeté, fundamentado 

no modelo de hélice tríplice, efetivando a integração entre os Governos, Setor Produtivo, 

ICT’s e Terceiro setor no sentido de gerar desenvolvimento regional por meio da inovação. 

Palavras-chave: Tecnologia, Desenvolvimento, Inovação 
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Abstract 

 

 

The document, in report format, aims primarily to clarify questions about how to boost fish 

farming activity in the Caeté River region, Northeast Pará, an economic sector of great 

importance when faced with issues related to food security, mainly due to its capacity to 

escalate. It seeks, based on secondary data, to diagnose the activity of fish farming, 

analyzing from a global view, the national and local profile of the segment. It identifies, 

based on previous studies, the main obstacles to the development of the activity in the 

clipping region. It makes, based on official data, an analysis in the mode of production and 

commercialization of local fish farming, performs in research platforms, scientific and 

technological prospecting measuring the academic production and patent registration of 

two species that have controlled production already consolidated and relates them to three 

Amazonian species that do not have a closed technological package. It evaluates the main 

public policies directed to the fish farming segment in the last 50 years and its effects on 

local production and finally presents an intervention proposal aimed at creating a 

Reference Center for innovation in the Ri Fish Farm of the Caeté River, based on the triple 

helix model, effecting the integration between governments, ICT's Productive Sector and 

third sector in order to generate regional development through innovation. 

Keywords: Technology, Development, Innovation 
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1. Introdução 
 

Entre os anos de 1973 e 1983, o professor norueguês Jan Fagerberg conduziu 

um relevante estudo no qual é mencionada a existência de uma relação entre crescimento 

econômico e nível de desenvolvimento tecnológico de uma nação. A amostra de sua 

pesquisa abrangeu vinte e quatro países integrantes da Organização para a Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE), além de Argentina, Brasil, Coréia do Sul e Índia. 

Segundo Rodrigues, o autor utilizou o Produto Interno Bruto per capita como 

variável independente, e como variáveis dependentes atividades de pesquisa e 

desenvolvimento e o número de patentes requeridas externamente. O estudo de 

Fagerberg concluiu ainda que aqueles países que se apresentavam tecnologicamente 

mais avançados eram os mesmos que estavam economicamente mais desenvolvidos 

(FAGERBERG, apud RODRIGUES, 2015). 

Já Michael Porter afirmou, em sua obra “A vantagem competitiva das nações”, 

que a prosperidade de uma nação é fruto não de fatores defendidos pelos economistas 

clássicos1, mas sim da capacidade de sua indústria de inovar e melhorar (PORTER, 

1989). 

Nesse contexto, cabe citar Milton Freeman que classifica o processo inovativo 

como incremental e radical, o incremental como sendo resultado de sugestões dadas por 

profissionais ou até mesmo de usuários dos produtos e  a radical, sendo resultado de uma 

atividade de pesquisa e desenvolvimento efetivada por meio de parcerias entre empresas 

e/ou universidades. (FREEMAN, 1987). 

Entendemos, portanto, que inovação radical pode constituir um diferencial nas 

empresas, indústrias, comunidades produtoras e outros atores das cadeias produtivas e 

pode conferir vantagens competitivas e comparativas à produção. Tais vantagens podem 

alicerçar a geração de mais competitividade, ampliação de vagas de empregos diretos e 

indiretos, geração de renda e, por consequência melhoria na qualidade de vida das 

pessoas ali envolvidas. 

Dessa forma, partindo da premissa que a inovação é fator preponderante ao 

desenvolvimento econômico, por meio da adição de vantagens competitivas a empresas 

 
1 Segundo a escola clássica, o desenvolvimento econômico devia ser medido por seus efeitos do 

processo de acumulação de capital e especialização do trabalho. A verdadeira fonte de riqueza de 
um país é seu trabalho, que só pode ser aumentado pelo aumento do produto sob a forma de capital. 
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e estados, e que sua efetivação se dá pelo estabelecimento de parcerias, este documento 

visa apresentar, por meio da aplicação do modelo da hélice tríplice idealizada por 

Etzkowitz e Leydesdorff (2005), uma proposta de intervenção a ser aplicado como 

instrumento auxiliar para a adoção de políticas públicas visando o desenvolvimento 

regional . 

O foco da análise é o nordeste paraense, mesorregião que apresenta o maior 

número de empreendimentos, alguns dos principais fornecedores de insumos básicos e 

um mercado consumidor relativamente estabelecido para peixes produzidos em cativeiro. 

O recorte é dado à região de integração do Rio Caeté, composta por 15 municípios, onde 

os 6% da população do estado ali residentes, produzem 3% da riqueza do Pará. 

 

2. Problemática 

A piscicultura representa uma atividade produtiva que vem crescendo no país, 

principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, onde muitos produtores rurais estão 

diversificando a produção. Tal fato é positivo, porém levanta questões diversas, dentre as 

quais: como crescer mais em níveis sustentáveis? Como alcançar o status de outras 

cadeias da produção animal? Como estimular a produção regional de pescado, em 

detrimento ao extrativismo? E ainda, como aproveitar o crescimento do mercado interno 

a partir do aumento da qualidade de vida e do consumo das famílias? 

O estado do Pará possui condições geográficas e climáticas favoráveis à 

atividade da piscicultura, nos últimos anos temos acompanhado o crescimento elevado 

da produção de grãos, com destaque para a soja, se considerarmos essa comodity como 

principal insumo para a fabricação de ração. Temos dessa forma os principais itens 

nutricionais gerados no próprio território paraense. Existe ainda a abundância de recursos 

hídricos e localização estratégica para escoamento da produção para toda a América, 

Europa e Ásia. Porém, no campo da pesquisa e inovação ainda há muito a ser feito, o que 

vemos é que espécies exóticas como a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), vem dando 

condições à estruturação da cadeia produtiva da piscicultura devido essa espécie ter se 

adaptado muito bem a cesta de consumo dos brasileiros, por apresentar uma carne com 

sabor muito apreciado, suave e saudável.  

No estado do Pará, o desenvolvimento de pesquisas realizadas pelas 

Instituições de Ciência e Tecnologia – ICT’s locais, em sistemas de produção controlada, 

por meio de parcerias com produtores familiares, têm possibilitado o estudo de espécies 
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nativas como o tambaqui (colossoma macropomum), e o pirarucu (arapaima gigas).  

Entretanto, há falta de foco na definição produtos gerados pelas pesquisas em 

andamento, provocado muitas vezes pela grande quantidade de espécies nativas com 

potencial zootécnico e pela existência de gargalos tecnológicos nas diferentes etapas de 

cultivo, beneficiamento e comercialização. 

Predomina também, uma baixa cultura da academia em transformar os 

resultados das pesquisas em produtos e processos aplicados à resolução dos entraves 

ao setor, assim como há carência de capital humano preparado para a realidade da 

indústria, resultado da falta de incentivo do governo e da falta de investimento do setor 

privado, pois desestimulados, devido à alta carga tributária, a falta de estradas, energia 

elétrica firme e internet de qualidade, muitas empresas deixam de se instalar em 

municípios da região. 

Dessa forma é necessária uma maior atenção do governo no sentido de criar 

infraestrutura necessária a realização de pesquisas e a logística da produção, 

proporcionando incentivos fiscais aos empresários do setor, disseminando os critérios e 

orientando os produtores n a sua obtenção, como forma de propiciar o aumento da 

geração de emprego e renda, consequência de uma maior produção das empresas. 

É necessário ainda, que haja uma maior interação entre a academia e o setor 

produtivo, característica imprescindível para que as demandas sejam levantadas e 

atendidas, bem como um efetivo diálogo com o governo e o terceiro setor, visando 

capacitar pessoas como forma de subsidiar o desenvolvimento de diretrizes e políticas 

públicas sustentáveis ao setor. 

3. Justificativa 

O estado do Pará se destaca como um dos maiores produtores pesqueiros do 

Brasil, atividade extrativista baseada na retirada de recursos do ambiente natural. Já na 

piscicultura, baseada no cultivo de organismos aquáticos geralmente em um espaço 

confinado e controlado, segundo dados do IBGE a colocação do estado do Pará no 

ranking nacional cai para a 16ª posição. (IBGE -2018). 

Os mesmos dados demonstram que em 2018 a produção da piscicultura no 

Brasil foi de 519.270 toneladas, sendo o Pará responsável por apenas 13.6 toneladas, o 

que correspondeu a 2,5% do total nacional.  As espécies produzidas foram 

exclusivamente de água doce, com arranjos produtivos locais distribuídos nas seis 
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mesorregiões2  paraenses, territórios que contam com particularidades no que diz 

respeito aos aspectos tecnológicos e ambientais para a piscicultura e socioeconômicos 

dos produtores (IBGE - 2018). 

A grande diferença entre as duas atividades: a pesca extrativista e piscicultura, 

é que a primeira, não atende as premissas de um mercado competitivo. Já a piscicultura 

possibilita produtos mais homogêneos, rastreabilidade durante toda a cadeia e outras 

vantagens que contribuem para a segurança alimentar, no sentido de gerar alimento de 

qualidade, com planejamento e regularidade. 

Ocorre que a maioria das espécies produzidas em cativeiro é exótica, mais 

adaptada a regiões de clima frio, o que explica a baixa produtividade da região norte, onde 

o clima é quente e úmido, porém essas espécies são pouco palatáveis aos hábitos de 

consumo da população local, acostumada a maior diversidade de espécies nativas. 

Pesquisas vêm sendo realizadas por diversas ICT’s no estado do Pará, no 

sentido de adaptar espécies nativas a produção em escala, porém, devido à escassez de 

recursos e mesmo a falta de foco na definição de demandas, alguns entraves ainda 

persistem, como a falta de pacotes tecnológicos, ou seja, o domínio de todas as 

informações referentes à criação, reprodução, beneficiamento e comercialização da 

espécie, como nutrição, produção de alevinos e aclimatação. 

As pesquisas existentes se concentram em espécies como o tambaqui e o 

pirarucu e se encontram em diferentes níveis de maturidade tecnológica – TRL3  e a 

identificação desse TRL é fator preponderante para a definição de políticas públicas que 

facilitem o investimento em soluções por meio da transferência de tecnologia para a 

inovação, gerando desenvolvimento endógeno. 

O estado do Pará teve o cuidado de elaborar políticas públicas que aportam a 

possibilidade de uso de incentivos fiscais como a lei nº 6.913/06, regulamentada pelo 

 
2 Os estados brasileiros são formados por subdivisões criadas pelo IBGE, chamadas de mesorregião 

que congregam municípios com características similares, tais como: geográficas e sócio -econômicas. 

Essa subdivisão é usada para fins estatísticos, não constituindo uma entidade política ou 

administrativa.  Oficialmente, o estado do Pará é dividido em seis mesorregiões: Baixo Amazonas; 

Marajó; Metropolitana de Belém; Nordeste Paraense; Sudeste Paraense; Sudoeste Paraense. 

 
3 O nível de maturidade ou prontidão tecnológica varia de 1 a 9, em f unção da observação de 

parâmetros atribuídos ao projeto, o qual pode consistir em nova ideia, conceito ou achado 

científico, constituir num novo produto, processo, ou se integrar em sistema existente e inovador 

(EMBRAPII, 2016) 
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Decreto nº 2490 de 06/10/2006, que dispõe sobre o tratamento tributário aplicável às 

indústrias em geral e às centrais de distribuição de mercadorias instaladas em território 

paraense, porém há pouca divulgação e os critérios de acesso ainda são direcionados a 

etapa de beneficiamento apenas. 

4.  Objetivos 

4.1 Objetivo Geral 

Potencializar o relacionamento existente entre os atores da hélice tríplice no 

arranjo produtivo local – APL da piscicultura na região do Rio Caeté, nordeste do Pará. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

• Diagnosticar o setor produtivo da piscicultura, visando identificar, qualificar e 
hierarquizar entraves tecnológicos; 

• Prospectar, soluções Científicas e tecnológicas para os entraves do Arranjo 
produtivo Local APL da piscicultura na região do Rio Caeté; 

• Identificar políticas públicas existentes capazes de estimular parcerias do Governo 
com o setor produtivo e as ICT’s do estado do Pará, para transferência de tecnologia 
e agregação de valor aos produtos do APL de piscicultura; 

• Elaborar uma proposta de intervenção para a área de piscicultura na Região do 
Rio Caeté. 
•  

5. Revisão de Literatura 

5.1 - Um diagnóstico do setor produtivo da piscicultura 

Segundo o relatório “O Estado Mundial da Pesca e Piscicultura 2018”, 

produzido bienalmente pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura - FAO, a produção pesqueira mundial alcançou aproximadamente 171 milhões 

de toneladas em 2016, das quais a piscicultura representou 47% do total, e 53%  se excluir 

a produção para usos não alimentares (FAO, 2018).   

Em valores monetários, o total da produção de pesca e piscicultura em 2016 

foi estimado em US$ 362 bilhões, dos quais US$ 232 bilhões foram provenientes da 

aquicultura4. Devido a estabilidade da produção pesqueira desde o final década de 1980, 

 
4 Aquacultura ou aquicultura é o ramo da Zootecnia que estuda a produção racional de organismos 

aquáticos, como peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios, répteis e plantas aquáticas para uso do 
homem. 
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a piscicultura tem tido um crescimento impressionante no fornecimento contínuo de peixe 

para a consumo humano como demonstra a figura 1 (FAO,2018).   

Figura 1 - Produção Mundial de Pesca e piscicultura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SOFIA (2018). Pág. 3  

O estudo da FAO demonstra que, entre 1961 e 2016, o aumento anual médio 

do consumo mundial de peixe comestível 5  foi de (3,2%), superando o crescimento 

populacional (1,6%) e também o de consumo de carne de todos animais terrestres juntos 

(2,8%) conforme demonstra a Figura 2, abaixo.  

Figura 2 – Utilização e Consumo de pescado em nível mundial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: SOFIA (2018). Pág. 3  

 
5 O termo "peixe comestível" refere-se a peixe destinado ao consumo humano; portanto, é excluído o 

peixe destinado a usos não alimentares. O termo "consumo" refere-se ao consumo aparente, ou seja, 
os alimentos disponíveis para consumo médio que, por várias razões (por exemplo, resíduos 
domésticos), não coincidem com a ingestão de alimentos. 
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Em termos per capita, o consumo de peixe comestível passou de 9,0 kg em 

1961 para 20,2 kg em 2015, uma taxa média de aproximadamente 1,5% ao ano. 

Estimativas preliminares sobre os anos de 2016 e 2017 apontam para um novo aumento, 

20,3 kg e 20,5 kg, respectivamente.  Todavia, segundo o relatório, o aumento do consumo 

não se deve apenas ao aumento da produção, mas também a outros fatores, incluindo a 

redução de resíduos (FAO, 2018). 

Quanto América Latina e Caribe, até 2030, a FAO prevê um importante impulso 

ao atual consumo de pescado, segundo o SOFIA, termo em inglês para o relatório da 

FAO, a região verá um aumento considerável no consumo total de pescado: 33%. Isto é 

particularmente importante para a região, já que atualmente é uma exportadora de peixes 

e um grande produtor de piscicultura, mas tem o menor consumo per capita em todo o 

mundo: apenas 9,8 quilos por ano (FAO, 2018).  

Em 2016, a região consumiu apenas 6,2 milhões de toneladas de pescado, 

menos que todas as outras regiões do mundo, com exceção da Oceania. Até 2030, 

espera-se que o consumo total de pescado aumente em todas as regiões e sub-regiões, 

com um forte crescimento projetado na América Latina (+ 33%), África (+37%), Oceania 

(+28%) e Ásia (+20%). Em termos per capita, é previsto que o consumo mundial de 

pescado atinja 21,5 kg em 2030 (FAO – 2018). 

O relatório estima que ao consumo per capita aumentará em todas as regiões, 

exceto na África (-2%). As maiores taxas de crescimento são projetadas para a América 

Latina (+ 18%) e para a Ásia e Oceania (+8% cada região).  No entanto, apesar desses 

aumentos, o SOFIA prevê que em 2030 aproximadamente 71% dos peixes disponíveis 

para consumo humano (184 milhões de toneladas) serão consumidos nos países 

asiáticos, enquanto as menores quantidades serão consumidas na Oceania e na América 

Latina (FAO, 2018). 

Embora, segundo o estudo, atualmente apenas 4% da população mundial 

dedicada aos setores de pesca e piscicultura vivam na América Latina e no Caribe, na 

Amazônia brasileira, por exemplo, as famílias obtêm 30% da renda familiar com a pesca 

e a piscicultura (FAO, 2018).  
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5.1.1 A produção brasileira de pescado  

Segundo a FAO, a produção mundial de pescado nos últimos 50 anos, superou 

o crescimento vegetativo da população em 1,6%. Dessa forma, o consumo per capita 

aparente de pescado passou de 9,9 kg por ano na década de 1960 para 20,2 kg por ano 

em 2015. Este panorama foi propiciado por diversos fatores, como o aumento da renda e 

da urbanização, surgimento de canais de distribuição mais eficientes e principalmente 

pela significativa expansão da piscicultura (FAO, 2018). 

O relatório salienta que pescado é fonte de proteínas de alto valor biológico, 

ácidos graxos insaturados e vitaminas, e também apresenta baixo teor de colesterol, 

constituindo uma opção de consumo mais saudável do que as outras carnes, o autor 

estima que o pescado represente 17% de toda a proteína animal consumida por humanos 

no planeta e 6,5% de toda a proteína, considerando as duas origens, animal e vegetal. 

Estes valores são superiores ao das carnes de suíno, frango, bovino, ovino e caprino, as 

mais consumidas na sequência (FAO, 2018). 

Ainda segundo a FAO, n os países em desenvolvimento, o consumo per capita 

anual de pescado cresceu, enquanto nos países de baixa renda com déficit de alimento, 

houve considerável aumento, o que fez diminuir a diferença para os países desenvolvidos, 

que ainda possuem os níveis mais elevados de consumo.   

Desta forma, uma parcela considerável do pescado consumido nos países 

desenvolvidos é oriunda de importações, que têm impactado o consumo de pescado nos 

países em desenvolvimento, em especial na diversificação de produtos, porém a base 

ainda é formada pelo pescado disponível localmente (FAO – 2018). 

A Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) realizada pelo IBGE revelou que, em 

2018, a aquicultura brasileira produziu, entre camarões, peixes e moluscos, 592,700 

toneladas de pescado. Um volume 2% em relação ao ano de 2017, que demonstrou ser 

3,9% superior ao que foi apurado em 2016, como demonstra o gráfico 3, abaixo 

(IBGE,2018). 
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Gráfico 1 - Produção da Aquicultura brasileira 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

5.1.2 A Produção de Pescado na região norte  

A Pesquisa da Pecuária Municipal de 2018 aponta que no norte do Brasil, a 

produção aquícola naquele ano foi de 98,8 mil toneladas, sendo apenas 129 toneladas 

oriundas da maricultura6, mais especificamente da carcinicultura7   e malacocultura8  

praticadas no estado do Pará. (IBGE, 2018)  

A criação de peixes ocorreu especialmente em açudes e viveiros escavados, 

com destaque para os peixes redondos produzidos em Rondônia e Roraima, e em menor 

escala, o pirarucu (Arapaima gigas), o Matrinchã (Brycon amazonicus) e o curimatã 

(Prochilodus spp).  (IBGE - 2018). 

Dentre os estados brasileiros, Paraná (PR), São Paulo (SP), Rondônia (RO), 

Santa Catarina (SC) e Mato Grosso (MT) foram os maiores produtores piscícolas no ano 

de 2018. No entanto, é consenso entre os diversos atores sociais da cadeia produtiva que 

o maior potencial para desenvolvimento da piscicultura continental é dos estados que 

compõe a região Norte, principalmente em função de concentrar 70% da água doce do 

Brasil e apresentar condições climáticas favoráveis à criação de espécies tropicais ao 

longo do ano inteiro (BRASIL, 2013b). 

A região Norte é coberta em sua quase totalidade pelo bioma amazônico, 

condição que lhe confere restrições ambientais maiores do que as outras regiões 

brasileiras, como a proporção de áreas de reserva legal nos imóveis rurais de 80% em 

florestas, excetuando as áreas de preservação permanente, enquanto as demais regiões 

 
6 Cultivo de organismos marinhos em seus habitats naturais, geralmente com objetivos comerciais. 
7 Técnica de criação de camarões em viveiros. 
8  Cultivo de ostras e mexilhão. 

541.972.013

564.151.448

579.261.811

2016 2017 2018

Produção nacional aquicultura 
(em KG) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Camar%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Viveiro
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do país são exigidas em apenas 20% de acordo com a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 

2012, conhecida como Código Florestal Brasileiro (BRASIL, 2012). 

Brabo (2016) demonstra outra particularidade desta região, que diz respeito à 

criação de espécies exóticas ou não nativas, como a tilápia do Nilo. As legislações 

estaduais, até aquele momento, proibiam este tipo de empreendimento, mesmo com a 

Portaria Ibama no 145 de 29 de outubro de 1998 atestando a ocorrência desta espécie 

na área de abrangência da bacia amazônica (BRABO et al 2016). 

Além disso, problemas de regularização fundiária, condições de trafegabilidade 

das estradas, elevado preço dos insumos, acesso à energia elétrica e a concorrência com 

o pescado oriundo do extrativismo ainda são fatores limitantes para o desenvolvimento 

da atividade (BRABO et al 2016). 

Brabo (2016) esclarece ainda que a piscicultura é o ramo mais desenvolvido 

da piscicultura brasileira, tendo como principais fatores limitantes para o seu 

desenvolvimento a dificuldade de regularização ambiental o elevado custo de produção,  

assistência técnica insuficiente,  baixa qualificação dos produtores, poucas opções de 

linhas de crédito, baixos preços pagos ao piscicultor, dificuldade de acesso à tecnologia,  

limitações do mercado regional e mortalidade de peixes por enfermidades (BRABO et 

al,2016). 

Em nossa análise, tais obstáculos destacados por Brabo (2016) vêm 

ocasionando a queda da produção da piscicultura na região Norte a partir do ano de 2016, 

como demonstra o gráfico 2 abaixo. 

Gráfico 2 - Produção da Piscicultura da Região Norte do Brasil 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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5.1.3 Est ado atual da Piscicultura no Est ado do Pará  

O estado do Pará, possui o Produto Interno Bruto (PIB) mais elevado da região 

Norte, foi o maior produtor do Brasil de pescado oriundo do extrativismo em 2018, com 

um total de 142,9 mil toneladas, mas ainda apresenta uma produção aquícola aquém de 

seu potencial.  Segundo a Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) realizada pelo IBGE, o 

estado do Pará produziu 13,6 mil toneladas de pescado oriundo da piscicultura 

representando 2,5% da produção nacional, o que o deixa em 17º lugar no ranking da 

psicultura entre os estados conforme demonstra gráfico 3 (IBGE - 2018).  

Gráfico 3 – Percentual sobre a produção nacional 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

Atualmente, a piscicultura paraense engloba as atividades de piscicultura de 

água doce, carcinicultura marinha e malacocultura, apesar de já ter contado com 

empreendimentos comerciais de carcinicultura continental, com o camarão gigante da 

Malásia (Macrobrachium rosenbergii) (DE MAN,  1879 apud BRABO, 2014), de 

ranicultura, com a rã touro (Lithobates catesbeianus) (DUBOIS, 2006 apud BRABO 2014), 

e de quelonicultura, com a tartaruga da Amazônia (Podocnemis expansa) (LEE & 

SAPERDONTI, 2008; BRABO, 2014 apud BRABO et al, 2016). 
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Brabo (2016) analisa que, n o tocante à maricultura, pode-se afirmar que a 

expansão de fazendas para a criação do camarão cinza foi travada pelas Unidades de 

Conservação estabelecidas no litoral do estado do Pará, principalmente Reservas 

Extrativistas Marinhas, e que os projetos de criação da ostra nativa (Crassostrea gasar) 

enfrentam problemas infra estruturais e de comercialização (BRABO et al 2016).. 

Portanto, a piscicultura continental é a principal atividade aquícola do estado 

do Pará, tendo o tambaqui, a pirapitinga ou caranha (Piaractus brachypomus) (CUVIER, 

1817 apud BRABO, 2014), o tambacu (híbrido), a tambatinga (♀Colossoma macropomum 

x ♂Piaractus brachypomus), a tilápia, o pirarucu, o pintado ou cachandiá (♀ 

Pseudoplatystoma reticulatum x ♂ Leiari us marmoratus), o matrinchã ou piabanha, o piau 

(Leporinus spp) e o curimatã (Prochilodus spp)como principais espécies produzidas 

(BRABO et al, 2016). 

Lee & Saperdonti (2008 apud BRABO, 2016) identificaram a piscicultura 

continental como principal atividade aquícola do estado do Pará, com distribuição em 

praticamente todos os 144 municípios. Ainda de acordo com os autores, a maior 

concentração de empreendimentos ocorreu na mesorregião Metropolitana de Belém e no 

Nordeste paraense (BRABO et al, 2016). 

Segundo o autor, o sistema extensivo de produção é largamente empregado 

em todas as mesorregiões do estado, usando diversas espécies, enquanto a maioria dos 

empreendimentos comerciais adota o sistema semi-intensivo, geralmente com peixes 

redondos em viveiros escavados, e em menor escala com pirarucu ou pintado, 

alimentados com ração comercial ou peixes forrageiros, principalmente a tilápia (BRABO 

et al, 2016) 

No que diz respeito ao piauçu e ao curimatã, o mais comum é a sua utilização 

como espécies secundárias em sistemas multitróficos, tendo o tambaqui ou a pirapitinga 

como espécie principal, embora o piauçu já esteja sendo usado em monocultivos na 

microrregião do Guamá (LEE & SAPERDONTI, 2008; BRABO, 2014 apud BRABO, 2016). 

As modalidades de produção intensiva são representadas principalmente pela 

criação de tilápia do nilo em tanques-rede de pequeno volume e de matrinchã em canais 

de igarapé nas mesorregiões do Nordeste paraense e do Baixo Amazonas, 

respectivamente (LEE & SAPERDONTI, 2008; BRABO, 2014 apud BRABO, 2016). 
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Na mesorregião Sudeste, onde está localizado o reservatório da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí, a criação de peixes redondos e de matrinchã é realizada em 

tanques-rede de maior volume útil e no Baixo Amazonas em gaiolas flutuantes 

construídas totalmente de itaúba (Mezilaurus itauba), madeira de alta resistência 

encontrada na Amazônia (LEE & SAPERDONTI, 2008; BRABO, 2014 apud BRABO, 

2016). 

Ainda que a piscicultura esteja disseminada em todo o estado do Pará, 

apresente uma grande diversidade de sistemas e modalidades de produção e disponha 

de características naturais amplamente favoráveis ao seu desenvolvimento, sua cadeia 

produtiva apresenta-se pouco estruturada se comparada a outros estados brasileiros, 

como Paraná e Santa Catarina, e até da região Norte, como Rondônia, Roraima e o 

Amazonas (LEE & SAPERDONTI, 2008; O’ DE ALMEIDA JÚNIOR & LOBÃO, 2013; 

BRABO,2014 apud BRABO, 2016). 

Brabo (2016) salienta, que os maiores obstáculos para realização do potencial 

da piscicultura são: economia regional baseada no extrativismo; carência de informações 

consolidadas sobre as cadeias produtivas; deficiência de infraestrutura básica, pequena 

divulgação das reais oportunidades de negócios na região; inexistência de modelos de 

gestão eficazes, descontinuidade das políticas públicas de apoio ao setor; baixo nível 

tecnológico da maioria dos empreendimentos; deficiência ou ausência de serviços de 

assistência técnica e extensão rural (BRABO et al, 2016). 

O gráfico 4 abaixo, demonstra a produção da psicultura paraense, nos últimos 

três anos, havendo certo declínio em 2017 e retornando à estabilidade em 2018.  

Gráfico 4 - Produção da Piscicultura do estado do Pará 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  
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5.2 – Os Entraves ao Desenvolvimento da Piscicultura no Pará 

Em sua análise, Brabo (2016) resume os problemas desta atividade em três 

grupos:   

I. Problema técnico: falta de treinamento e qualificação técnica na cadeia 

produtiva;  

II. Problema econômico, dificuldade de acesso ao crédito para investimento e 

custeio;  

III. Falta de políticas públicas eficientes. Esses entraves podem ser estendidos aos 

outros ramos, com agravantes para a regularização ambiental no caso da 

carcinicultura marinha e para aspectos mercadológicos nos demais ramos 

(BRABO et al, 2016).  

5.2.1 – A falta de treinamento e qualificação técnica 

Tendo como proposta a promoção do desenvolvimento da piscicultura de água 

doce no estado do Tocantins, a Embrapa Pesca e Piscicultura, em parceria com o 

Ministério da Pesca e Piscicultura, desenvolveu o projeto denominado: “Peixe Mais”9 na 

cidade de Araguaína no ano de 2014, buscando demonstrar resultados efetivos por meio 

da capacitação continuada com foco na transferência de tecnologias para cultivo de 

peixes nativos da Amazônia (KATO et al,2017). 

Em Artigo publicado pela Embrapa, Kato et al (2017) salientam que o baixo uso 

de tecnologias no cultivo de peixes apresenta relação direta com a baixa quantidade e 

qualidade do que é produzido. E ainda, que, a baixa utilização dessas tecnologias se deve 

à desatualização dos técnicos extensionistas, profissionais multiplicadores de 

conhecimentos que atuam em contato direto com os produtores rurais na orientação 

técnica de cultivos e práticas agropecuárias, no qual se insere também a piscicultura 

(KATO et al,2017 apud SOUSA, 2013). 

Dessa forma, segundo as autoras, qualidade e o aumento da produtividade do 

pescado podem ser garantidos, principalmente com instalações adequadas, boas práticas 

de cultivo e uma perene assistência técnica. Assim, a capacitação de multiplicadores é 

de fundamental importância para adoção de tecnologias que possibilitem o aumento da 

 
9  Disponível em:  https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1979061/projeto-peixe-mais-
promoveu-capacitacao-no-norte-do-tocantins  

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1979061/projeto-peixe-mais-promoveu-capacitacao-no-norte-do-tocantins
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/1979061/projeto-peixe-mais-promoveu-capacitacao-no-norte-do-tocantins
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produção de pescado com qualidade e a inserção dos produtores na cadeia produtiva. 

(KATO et al, 2017 apud SOUZA, 2013). 

O documento reforça que, no processo de inovação, formado pela interação 

cíclica entre a pesquisa, o desenvolvimento e a transferência de tecnologia, cada uma 

das etapas apresenta importância específica e particular na incorporação da inovação 

pela sociedade. Dessa forma, a transferência de tecnologia tem o papel de fazer o elo 

entre o setor da pesquisa e do desenvolvimento junto à sociedade demandante de 

tecnologias, buscando soluções práticas e atrativas em relação ao custo-benefício para a 

otimização e incremento da cadeia produtiva (KATO et al, 2017).  

Dessa forma, definem as autoras, a geração e a validação de tecnologias não 

garantem por si só a sua adoção e reprodução no meio rural, mas sim um processo 

integrado de transferência dessas tecnologias e de conhecimentos por meio de atividades 

que permitam o acesso à capacitação dos atores responsáveis para a efetiva adoção 

pelos produtores (KATO et al, 2017).  

De acordo com Kato et al (2017), o processo de transferência de tecnologia 

é parte integrante e elemento essencial do modelo de pesquisa agropecuária que atua 

por demanda de profissionais de extensão rural preparados, e muitos, por não terem 

formação na área ou recebido formação adequada, e tampouco terem contato com 

capacitação continuada. Isso interfere no processo e faz com que os técnicos 

multiplicadores não transfiram tecnologias para os públicos prioritários (piscicultores). 

(CASTRO et al. 2005, p. 14 apud KATO et al, 2017). 

Como resultados das análises preliminares, foram propostas capacitações 

continuadas aos extensionistas, o que possibilitou maiores conhecimentos aos técnicos e 

produtores rurais, que, na maioria das vezes, não possuíam conhecimento adequado para 

o manejo do tambaqui em tanque escavado ou não sabiam de determinada tecnologia 

(KATO et al, 2017). 

Observamos que os resultados vão ao encontro das demandas identificadas 

anteriormente no estado do Tocantins no que se refere ao baixo nível de formação dos 

técnicos extensionistas sobre a produção aquícola. E a análise dos autores demonstra 

que, por outro lado, essa capacitação continuada permitiu uma maior capilaridade aos 

municípios do Tocantins que têm ao menos um técnico para oferecer suporte no serviço 

de extensão rural, pesqueiro e aquícola. 
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Portanto, torna-se notório em nossa análise  que a iniciativa de capacitação 

continuada levou diferentes realidades do estado do Tocantins para uma discussão única, 

criando um canal de comunicação entre a pesquisa e a extensão, além de transferência 

de tecnologias e de conhecimentos que perpassam os elos da cadeia produtiva do peixe 

para os técnicos multiplicadores que irão ser agentes de mudança no meio rural, por meio 

da inovação, trazendo como consequência o desenvolvimento da atividade da piscicultura 

naquele Estado. 

5.2.2 - Dificuldade de acesso ao crédito para investimentos e custeio 

No ano de 2015, ARAÚJO et al realizaram estudo denominado “Crédito rural 

para piscicultura: uma análise do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Norte no estado do Pará”, como intuito de analisar o processo de concessão de 

crédito do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para a piscicultura 

no estado do Pará.  Os dados foram obtidos a partir de publicações oficiais do Banco 

da Amazônia e de entrevistas em profundidade com gestores das instituições 

envolvidas com a política de crédito (ARAUJO et al, 2015).  

ARAUJO et al (2015) observa que, o objeto de análise da pesquisa é o Fundo 

Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) que cumpre o papel de financiar, por 

meio de crédito, o desenvolvimento de atividades produtivas agropecuárias, 

agroindustriais, industriais, de comércio e serviços.  Cabe citar que segundo o estudo, 

os programas e linhas específicas de crédito para atendimento de projetos aquícolas 

só passaram a constar nos planos de aplicação do FNO a partir da década de 2000, 

antes a demanda de investimentos era atendida por linhas de crédito que financiavam 

projetos agropecuários de um modo geral (ARAUJO et al, 2015). 

O FNO abrange a Região Norte atendendo 450 municípios nos estados do 

Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins, o Banco da Amazônia é 

a instituição financeira responsável pela gestão dos recursos, visando fortalecer a 

economia da região a partir de programas de financiamento que estimulem a capacidade 

produtiva local (FNO, 2020). 

Como estratégia metodológica, Araújo et al - 2015, utiliza a coleta de dados 

realizada a partir de consultas a documentos oficiais do BASA como: os Planos de 

Aplicação e Relatórios das Atividades Desenvolvidas no âmbito do FNO. Além de visitas 

as instituições responsáveis pela emissão de documentos indispensáveis à concessão de 
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crédito para a piscicultura, localizadas na região metropolitana de Belém (ARAUJO et al, 

2015).Segundo os autores, foram entrevistados técnicos e gestores das instituições 

envolvidas com a concessão dos financiamentos para projetos de piscicultura no estado 

do Pará. As entrevistas abordaram, principalmente, critérios que o produtor deve cumprir 

para acessar os recursos e quais as maiores dificuldades encontradas (ARAUJO et 

al,2015).  

As instituições visitadas foram: Secretaria de Pesca e Piscicultura do Estado 

do Pará - SEPAQ; Superintendência Federal de Pesca e Piscicultura no Estado do Pará 

- SFPA; Banco da Amazônia  e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Estado do Pará - EMATER-PA. (ARAUJO et al, 2015). 

Como resultado, os autores observaram que o volume de aplicação em 

investimentos na piscicultura e pesca, ocorreram em momentos diferenciados. No início 

da década de 2000, a pesca recebeu maiores recursos e, posteriormente, apresentou 

uma tendência de queda com oscilações significativas até 2007, quando voltam a 

aumentar. Com relação à piscicultura o caminho é inverso, pois se observa que os 

investimentos na atividade começam a crescer somente a partir de 2006 (ARAUJO et 

al,2015).  

ARAUJO et al – 2015 acrescentam que crédito rural é um importante 

instrumento para o desenvolvimento econômico e financeiro dos negócios, pois estimula 

e dinamiza os investimentos no setor agropecuário.  Porém, o crédito disponível vem 

sendo pouco acessado pelos piscicultores. A baixa demanda por crédito, segundo o 

estudo se deve a burocratização do processo de concessão de crédito (ARAUJO et al, 

2015). 

O estudo segue demonstrando que o acesso ao crédito também é limitado por 

questões estruturais históricas como a precária infraestrutura produtiva, além da pouca 

experiência e relacionamento dos produtores com instituições financeiras o que cria certa 

resistência em buscar financiamentos formais. Para os autores, estes aspectos 

prejudicam, principalmente, os pequenos produtores que terminam ficando à margem da 

política de crédito por não possuírem garantias reais para realizar o financiamento 

(ARAUJO et al, 2015). 
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Finalmente, os autores apontam outros fatores  que também dificultam o 

acesso ao crédito e o desenvolvimento da cadeia produtiva da piscicultura no estado do 

Pará, segundo o estudo, conforme a percepção de gestores e técnicos, o atraso na 

emissão de licenças ambientais, assistência técnica insuficiente e pouco especializada 

em piscicultura, baixo nível de organização dos produtores, além da relativa burocracia 

ao longo do processo de contratação das operações de crédito são entraves que 

promovem a baixa demanda por crédito na cadeia da piscicultura paraense (ARAUJO et 

al,2015). 

Nesse contexto, observamos que a concessão do crédito depende da 

participação de diversas instituições que devem estar engajadas na promoção do 

desenvolvimento da atividade como no modelo de hélice tríplice, mas o que se observa é 

uma falta de articulação entre os atores envolvidos, impactando negativamente sobre o 

desempenho da piscicultura.  

5.2.3 - Falta de Políticas Públicas eficientes 

Muito se debate sobre o conceito de políticas públicas. SIQUEIRA (2016) 

sintetiza a ideia central desse conceito a partir de duas definições: “O que os governos 

fazem e por que fazem” e o que os governos “escolhem fazer ou não fazer”. 

Definir o que é uma política pública, porém, não é simples, uma vez que o 

conceito de política pública não é estático e pode variar, inclusive, de acordo com o setor 

da sociedade a que ela se destina. Além da dinâmica do processo em si, a dinâmica do 

público beneficiado e das mudanças sociais influenciam diretamente a ação do poder 

público (SIMEON, 1976, p. 548, DYE, 1984, p. 1, apud SIQUEIRA, 2016).  

Segundo SIQUEIRA (2016), o termo “política pública” tornou-se, ao longo dos 

anos, cada vez mais complexo. Ao citar Teixeira (2002), a autora esclarece que políticas 

públicas são princípios norteadores de ação do poder público, procedimentos para as 

relações entre este e a sociedade (SIQUEIRA, 2016).  

Uma política, segundo a autora, é considerada pública quando contempla, com 

seus resultados, a sociedade e quando sua elaboração é submetida ao debate público. 

Essas políticas visam a sanar as demandas da sociedade, em especial de seus setores 

marginalizados, ampliar e efetivar direitos de cidadania, promover o desenvolvimento e, 

ainda, gerenciar conflitos entre atores sociais que apresentam contradições de interesse 

(TEIXEIRA, 2002 apud SIQUEIRA, 2016). 
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Neste sentido, é de extrema importância a elaboração de diagnósticos ex- ante, 

como forma de buscar melhor efetividade para as políticas a serem implementadas.   

FAZZI-GOMES et al (2016) elaboraram um perfil da piscicultura na microrregião 

Bragantina, no estado do Pará, a área de estudo abrangeu oito municípios e os autores 

visitaram 19 pisciculturas, 3 (três) no município de Tracuateua, 2 (duas) em Augusto 

Corrêa,  2 (duas) em Peixe-Boi, 3 (três) em Bragança, 2 (duas) em Quatipuru, 2 (duas) 

em Capanema, 2 (duas) em primavera e 3 (três) em Bonito- Pa.(FAZZI-GOMES et 

al,2016). 

Por meio da aplicação de 19 questionários semiestruturados à piscicultores, os 

autores abordaram questões relativas ao perfil socioeconômico do produtor, 

caracterização da propriedade, sistema de produção, manejo, legalização e dificuldades 

para desenvolvimento da piscicultura (FAZZI-GOMES et al – 2016).  

O relatório mostra que, quanto ao grau de instrução formal dos piscicultores, 

47,4% dos entrevistados não completaram o ensino fundamental e 21,1 % concluíram. 

Cenário muito similar ao descrito por O’ de Almeida Junior e Souza (2013), os quais 

destacavam o baixo nível educacional dos piscicultores, uma vez que a maioria dos 

produtores não havia concluído o ensino fundamental (FAZZI-GOMES et al – 2016). 

Quanto a mão de obra utilizada nos empreendimentos, é na sua maioria 

familiar e contratada (47,4%), seguida da mão de obra exclusivamente familiar (31,6%) e 

exclusivamente contratada (21,1%). Esses dados indicam uma profissionalização da 

atividade, uma vez que Corrêa et al. (2010) apud FAZZI-GOMES et al (2016) apontaram 

a piscicultura como sendo uma atividade prioritariamente familiar, realizada como 

complemento de renda (FAZZI-GOMES et al – 2016).  

Quanto ao tempo de exercício da atividade, a pesquisa de FAZZI-GOMES et 

al (2016) demonstra que 63,2% dos produtores apresentam entre 5 a 10 anos, o que 

confirma a história recente da atividade nesta região, tendo seus primeiros registros 

comerciais na década de 80, com a capacitação dos primeiros técnicos para atender e 

fornecer orientações acerca da atividade aos produtores (BRABO et al., 2016b).  

Sobre a caracterização do empreendimento, os resultados mostraram que 

todos os entrevistados praticam a piscicultura em terras de sua propriedade, não sendo 

observado como em outras regiões o sistema de arrendamento de terras. As áreas onde 

estes empreendimentos estão instalados em sua maioria são de terra firme (73,7%), 

seguida de várzea (21,1 %) e rio (5,3 %), respectivamente (FAZZI-GOMES et al,2016).  
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Entre outras análises o estudo conclui que o cenário atual não é muito diferente 

do encontrado por Lee e Saperdonti (2008) apud BRABO et al - 2016, os quais apontam 

a baixa oferta de alevinos, o alto custo da ração e dificuldade no financiamento como 

sendo a causa do baixo crescimento da atividade, em especial para pequenos produtores 

(FAZZI-GOMES et al - 2016).  

Quanto a falta de assistência técnica, o estudo também confirma a análise de  

Lee e Saperdonti, 2008 (apud BRABO et al, 2016) sobre a ausência ou deficiência em 

todo estado do Pará, ocasionando prejuízos pela falta de planejamento e preparo do 

produtor para iniciar o empreendimento, além da utilização de técnicas inadequadas ou 

menos produtivas, o que gera um baixo rendimento da produção e menor margem de 

lucro (FAZZI-GOMES et al, 2016).  

A partir da análise feita por BRABO et al – 2016, onde o autor resume os 

entraves do setor da piscicultura paraense como problemas técnicos, econômicos e de 

políticas públicas, podemos perceber por meio do referencial citado que os mesmos 

persistem durante a última década,  impedindo o desenvolvimento dessa atividade 

econômica tão importante ao estado do Pará e portanto, entendemos que por intermédio 

de um relatório que demonstre a importância da intercessão entre os entes componentes 

no modelo de desenvolvimento pela inovação a situação pode vir a ser alterada, 

melhorando a produção (BRABO, 2016). 

5.3 – A Busca de Soluções Tecnológicas para a Piscicultura 

Estudos prospectivos são uma ferramenta da maior importância para a gestão 

da competitividade de negócios e de Ciência e Tecnologia. Entre numerosas 

possibilidades de usos, a prospecção tecnológica pode indicar oportunidades e ameaças 

ao desenvolvimento setorial e regional, apontando gargalos, limitações, oportunidades e 

demandas por tecnologias. Entretanto, a questão deve ser enfocada em termos de 

desempenhos de sistemas sociais e econômicos, onde a tecnologia, ou outros fatores de 

desenvolvimento vão operar, o que implica necessidade de adoção da visão holística, 

para apoiar a prospecção tecnológica (CASTRO; LIMA, 2003). 

Guarieiro (2012) salienta que o termo prospecção tecnológica designa 

atividades de prospecção centradas nas mudanças tecnológicas, nas mudanças na 

capacidade funcional ou no tempo e significado de uma inovação. Visa a incorporar 

informação ao processo de gestão tecnológica, tentando predizer possíveis estados 
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futuros da tecnologia ou condições que afetam sua contribuição para as metas 

estabelecidas (AMPARO; RIBEIRO; GUARIEIRO, 2012). 

Diferentemente das atividades clássicas de previsão, que se dedicam a 

antecipar um futuro suposto como único, os exercícios de prospecção tecnológica são 

construídos a partir da premissa de que são vários os futuros possíveis (KUPFER; TIGRE, 

2004). Por sua vez, a prospecção realizada a partir de artigos científicos possibilita a 

identificação do atual estado da arte nas áreas de conhecimento, sendo indicado seu uso 

para elaboração de projetos científicos, bem como complemento para a prospecção 

tecnológica (PEREIRA et al, 2013). 

Tendo este documento, como um dos objetivos específicos, demostrar por 

meio da prospecção tecnológica, a possibilidade de agregar valor à cadeia produtiva da 

piscicultura no nordeste paraense,  como resultado de uma atividade de pesquisa e 

desenvolvimento efetivada por meio de parcerias entre empresas e/ou universidades 

(FREEMAN, 1987), a próxima seção mostrará, entre outras, a metodologia utilizada na 

prospecção de tecnologias originadas pela atividade em referência. 

6. Metodologia 

Optou-se pelo método dedutivo para o presente estudo, com utilização de 

dados secundários obtidos em relatórios e diagnósticos da atividade de piscicultura, 

prospecção tecnológica em base de dados de patentes, e dados primários, coletados por 

meio de entrevista com pesquisadores, produtores e empresários. Além do levantamento 

e identificação em órgãos de controle e fomento de políticas públicas, de tal forma que, 

após análise e organização dos dados, estes foram capazes de proporcionar 

embasamento suficiente para compor o relatório para a proposição do Projeto de 

Intervenção. 

6.1 Delimitação do tema e método 

O tema abordado foi a proposição ou a avaliação de programas, projetos e 

políticas institucionais ou públicas, com a participação do governo em, suas três esferas, 

setor produtivo e instituições de ciência e tecnologia – ICT’s, na geração de patentes e  

no delineamento de medidas que contribuam para o desenvolvimento da cadeia produtiva 

da piscicultura, no estado do Pará alicerçado na geração de inovação pela transferência 

de tecnologia. 
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Por meio da análise dos resultados de dados secundários, realizou-se 

diagnóstico ex ante,  e se demonstrou a realidade atual da produção da piscicultura 

paraense, como volume de produção, empregos formais e volume de renda gerada com 

a venda do pescado in natura  e se realizou uma projeção do impacto socioeconômico a 

ser criado após a implantação de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento da 

atividade com a adoção de inovação de processos e produtos.  

6.1.1 – A Piscicultura no Nordeste Paraense 

Para uma melhor análise do perfil da cadeia produtiva da piscicultura na 

Região do Rio Caeté, nordeste paraense, foi realizado o cruzamento de informações 

obtidas por meio de dados secundários obtidos  nos portais do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, responsável pela geração do relatório da Produção 

Pecuária Municipal – PPM, e informações constantes na Relação Anual de Informações 

Sociais, ambos vinculados ao Ministério da Economia.   

Dessa forma, utilizando informações oficiais referentes a produção da 

piscicultura, considerando a quantidade da produção, número de empresas e número de 

vínculos diretos por empresa, em cada município componente da região analisada, pode-

se descrever um perfil oficial da produtividade local. 

De posse dessas informações foi possível, projetar qual os impactos na 

produção e na renda local advindos da introdução de processos e produtos inovadores, 

gerados nas Instituições de Ciência e Tecnologia – ICTs, fomentados pelo setor produtivo 

aliadas a políticas públicas adequadas que deverão agir como impulsionadores do 

desenvolvimento regional. 

6.1.2 – Prospecção Cientifica e Tecnológica 

Estudos prospectivos são uma ferramenta da maior importância para a gestão 

da competitividade de negócios e de Ciência e Tecnologia. Entre numerosas 

possibilidades de usos, a prospecção científica e tecnológica pode indicar oportunidades 

e ameaças ao desenvolvimento setorial e regional, apontando gargalos, limitações, 

oportunidades e demandas por tecnologias.  

Entretanto, a questão deve ser enfocada em termos de desempenhos de 

sistemas sociais e econômicos, onde a tecnologia, ou outros fatores de desenvolvimento 
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vão operar, o que implica necessidade de adoção da visão holística, para apoiar a 

prospecção tecnológica (CASTRO; LIMA, 2003). 

Guarieiro (2012) salienta que o termo prospecção tecnológica designa 

atividades de prospecção centradas nas mudanças tecnológicas, nas mudanças na 

capacidade funcional ou no tempo e significado de uma inovação. Visa a incorporar 

informação ao processo de gestão tecnológica, tentando predizer possíveis estados 

futuros da tecnologia ou condições que afetam sua contribuição para as metas 

estabelecidas (AMPARO; RIBEIRO; GUARIEIRO, 2012). 

Na prospecção cientifica e tecnológica realizada, se buscou identificar 

patentes relacionadas a diversificação da cadeia produtiva da piscicultura, invenções 

criadas como intuito de corrigir gaps (gargalos tecnológicos), e  mitigar a geração de 

resíduos por meio da criação de novos produtos, agregando valor e possibilitando o 

surgimento de novos negócios, trazendo como consequência o desenvolvimento 

endógeno das regiões produtoras de pescado. 

A prospecção tecnológica foi realizada entre os meses de janeiro a março de 

2020, utilizando-se, para isso, as bases de patentes LENS e Word Intellectual Property 

Organization - WIPO, ambas plataformas abertas que atendem a quase todos os 

documentos de patentes no mundo. 

Visando a maximização do resultado, utilizou-se inicialmente as palavras-

chave contendo o nome popular da espécie, como uso do termo booleano OR 

associando ao nome científico da espécie pesquisada, porém essa estratégia traz como 

resultado um enorme número de patentes, que em sua imensa maioria, não 

corresponde de acordo com sua classificação,  ao objetivo da pesquisa. 

Como forma de refinar a busca, utilizou-se preferencialmente o termo 

científico da espécie, desta feita, sendo observado como resultado, patentes originadas 

de produtos ligados diretamente a agregação de valor ao cultivo e beneficiamento da 

espécie pesquisada.  

A abrangência da pesquisa é de 10 anos tendo como data inicial o dia 

01/01/2010 e como data final o dia 01/01/2020, buscando identificar as patentes 

publicadas nesse período de análise, verificando a frequência em que elas ocorrem no 

período em questão.  
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Os dados obtidos foram analisados priorizando a identificação dos principais 

depositantes e o país de origem (jurisdição). Entende-se por país de origem aquele país 

onde pela primeira vez foi requerida a patente, em geral, o país onde se realiza a 

invenção é aquele onde primeiramente é requerida a patente.  

Outra análise a ser priorizada são os códigos de classificação internacional 

(CPC), ou em português Classificação Cooperativa de Patentes, fruto de cooperação 

entre os escritórios Europeu de Patentes (EPO) e Norte-Americano de Patentes e 

Marcas (USPTO), e apresenta maior detalhamento das aplicações dos produtos, 

permitindo maior precisão na busca e recuperação de documentos de patente. 

Conta com aproximadamente 250.000 (duzentos e cinquenta mil) itens de 

classificação levando a resultados mais precisos e reduzindo o número de palavras chave 

necessárias. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), também está 

classificando documentos pela CPC desde dezembro de 2014 (INPI, 2017). 

6.1.3 – Identificação de Políticas Públicas 

Devido ao exposto, é notório que políticas públicas que estimulem a inovação 

podem constituir um diferencial nas empresas, indústrias, comunidades produtoras e 

outros atores das cadeias produtivas, além de conferir vantagens competitivas e 

comparativas à produção, e que tais vantagens podem alicerçar a geração de mais 

competitividade, ampliação de vagas de empregos diretos e indiretos, lucros e, por 

consequência aumento da arrecadação. 

Todos esses benefícios constituem contribuições para o desenvolvimento do 

Estado do Pará e se esse desenvolvimento estiver assentado no fortalecimento das 

atividades econômicas endógenas, pode ser possível viabilizar o fortalecimento 

sustentável dos vários elos das cadeias, oportunizando maior ocupação em empregos e 

autoempregos, o que pode, também, contribuir para a redução da pobreza.  

Assim sendo, o documento busca identificar, entres os órgãos reguladores, 

fiscalizadores, e fomentadores de políticas públicas,  programas que, direta ou 

indiretamente possam proporcionar o impulsionamento da atividade de piscicultura em 

nível estadual e nacional, visando estimular pequenos produtores aumentar sua produção 

e empresários do setor, em investir em pesquisa aplicada na obtenção de produtos que 

possuam viabilidade econômica, identificados após a valoração da tecnologia.  
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6.2 - Escolha dos Casos  

Foram utilizados como estudo de caso, três espécies de pescado nativas da 

Amazônia que ainda possuem seu pacote tecnológico aberto, sendo elas, a piraíba, 

conhecida popularmente como Filhote (Brachyplatystoma filamentosum), a pescada 

amarela (Cynoscion acoupa) e o Pirarucu (Arapaima gigas), 

Para efeito de comparação foi utilizada a tilápia do nilo(Oreochromis niloticus), 

espécie exótica já adaptada as condições de cativeiro com o pacote tecnológico fechado 

e o tambaqui (Colossoma macropomum), espécie nativa da Amazônia já domesticada 

e também com pacote tecnológico fechado. 

 A tilápia do nilo (Oreochromis niloticus) figura 1, é atualmente a espécie que 

apresenta maiores índices de produção na aquicultura nacional como será demonstrado 

posteriormente, em função de características relativas à rusticidade genética, reprodução 

e potencial mercadológico. As características específicas de produção da tilápia do nilo a 

tornaram implementável como cultivo tanto em escala industrial quanto de subsistência 

em grandes extensões do território brasileiro. 

 

Figura 1: Tilápia, (Oreochromis sp) imagem disponível em: https://animalbusiness.com.br/producao-
animal/criacao-animal/tilapia-o-segundo-peixe-mais-consumido-do-mundo/ 

 

De acordo com Boscolo, Hayashi e Soares (2001, apud Brabo 2016), a Tilápia 

do Nilo foi trazida para o Brasil em novembro de 1971 pelo Departamento Nacional de 

Obras contra a Seca - DNOCS, proveniente da Costa do Marfim, Oeste africano. Antes 

dela, já havia chegado ao país a tilápia do Congo Tilapia rendalli em 1952 e, no mesmo 

ano, as tilápias de Zanzibar Orechromis hornorum e a azul Oreochromis aureus.  

Contudo, esses peixes passaram a ser considerados indesejáveis nas 

criações, visto que sua estratégia reprodutiva promovia um grande número de indivíduos 

https://animalbusiness.com.br/producao-animal/criacao-animal/tilapia-o-segundo-peixe-mais-consumido-do-mundo/
https://animalbusiness.com.br/producao-animal/criacao-animal/tilapia-o-segundo-peixe-mais-consumido-do-mundo/
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abaixo do tamanho comercial nos viveiros, o que resultou nas primeiras experiências de 

hibridação entre 1977 e 1979, também no DNOCS (BOMBARDELLI et al., 2004, apud 

BRABO et al 2016). 

O Tambaqui, (Colossoma macropomum) demonstrado na figura 2, segundo 

BRABO (2017) apresenta relevante importância social e econômica, visto que sua carne 

branca é apreciada nos mercados nacional e internacional, promovendo geração de 

ocupação, emprego e renda por meio da pesca e da aquicultura com empreendimento 

localizados em todas as Mesorregiões do estado do Pará.   

Entre as partes comestíveis da espécie destacam-se o filé e a costelinha, o 

primeiro exige cortes especiais para a sua retirada, em virtude da presença de espinhas 

em “Y” (mioceptos), enquanto o segundo é um produto específico dos peixes redondos, 

como o tambaqui, o pacu e a pirapitinga. Contudo, a forma mais comum de apresentação 

é o peixe inteiro in natura (vivo ou fresco) ou eviscerado (fresco ou congelado) (ARAÚJO-

LIMA; GOULDING, 1998 apud BRABO et al 2017). 

 

 

Figura 2: Tambaqui, (Colossoma macropomum) imagem disponível em: 

http://jmartinsrocha.blogspot.com/2010/10/tambaqui.html 

 

Dessa forma, o relatório irá utilizar essas duas espécies, que possuem pacote 

tecnológico fechado, uma exótica e outra nativa como baliza para identificarmos o 

potencial de inovação tecnológica existente no cultivo e beneficiamento do pecado 

oriundo da atividade de piscicultura no estado do Pará. 

Entre as espécies nativas que ainda possuem pacote tecnológico aberto, está 

a Piraíba (Brachyplatystoma filamentosum), figura 3 conhecida também como Filhote, 

bagre-branco ou piratinga é o bagre amazônico que atinge maior tamanho, alcançando 

em torno de 2,5 m e 150 kg.  

http://jmartinsrocha.blogspot.com/2010/10/tambaqui.html
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O peixe pertencente à família pimelodidae (ordem Siluriforme) apresenta 

coloração uniforme, sendo cinza no dorso e claro no ventre; barbilhões roliços e estreitos; 

nadadeiras, adiposa e anal, com base aproximadamente de mesmo tamanho.  

Geralmente o nome filhote é aplicado a exemplares de menor porte, até 1,5 m 

de comprimento padrão e 50 kg, e piraíba, a exemplares maiores, entretanto há 

evidências de que esses nomes se referem a duas espécies distintas (SANTOS et al. 

2006 apud BRABO et al 2017). 

 

 

Figura 3: Piraíba ou Filhote, (Brachyplatystoma filamentosum) imagem disponível em: 
http://www.oceaninspiration.net/piraiba/ 

 

Outra espécie nativa, com pacote tecnológico aberto é a pescada amarela 

(Cynoscion acoupa), figura 4, identificado em águas rasas tropicais e subtropicais da 

costa atlântica da América do Sul, sendo que no Brasil ocorre em todo o litoral, mais 

especificamente entre a costa do estado do maranhão e a costa do estado do Amapá 

apresentando tolerância para as águas salobras  

A espécie tem grande valor comercial, tanto pela qualidade de sua carne, como 

também pela bexiga natatória, denominada “grude”, utilizada para a elaboração de 

emulsificantes, como veremos posteriormente, comércio pouco incentivado e pouco 

monitorado por órgãos públicos, no entanto possui uma grande valorização comercial 

exterior. 

 

http://www.oceaninspiration.net/piraiba/


36  

 

Figura 4: Pescada Amarela, (Cynoscion acoupa) imagem disponível em: 
https://br.pinterest.com/pin/433401164136839933/?autologin=true 

 

Finalmente, foi realizada prospecção científica do Pirarucu (Arapaima gigas), 

representado na figura 5, abaixo, um dos maiores peixes de águas doces fluviais e 

lacustres do Brasil.  

Pode atingir três metros e seu peso pode ir até 200 kg. É um peixe que é 

encontrado geralmente na bacia Amazônica, mais especificamente nas áreas de várzea, 

onde as águas são mais calmas.  

Costuma viver em lagos e rios de águas claras e ligeiramente alcalinas 

com temperaturas que variam de 24 a 37 °C, não sendo encontrado em zona de fortes 

correntezas e águas ricas em sedimentos. 

É conhecido também como o bacalhau da Amazônia. Seu nome se originou de 

dois termos tupis: pirá, "peixe" e urucum, "vermelho", devido à cor de sua cauda. 

. 

 

 

Figura 5: Pirarucu (Arapaima gigas) imagem disponível em: 

http://www.caicaraclubedepesca.com.br/pirarucu.html 

 

https://br.pinterest.com/pin/433401164136839933/?autologin=true
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua_doce
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peixe
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacia_Amaz%C3%B4nica
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1rzea
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bacalhau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_tupi
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cauda
http://www.caicaraclubedepesca.com.br/pirarucu.html
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7. Resultados 

7.1 – Análise de dados da Produção da Piscicultura na Região do Rio Caeté 

A Região de Integração (RI) do Rio Caeté é composta por 15 municípios 

(Augusto Corrêa, Bonito, Bragança, Cachoeira do Piriá, Capanema, Nova Timboteua, 

Peixe-Boi, Primavera, Quatipuru, Salinópolis, Santa Luzia do Pará, Santarém Novo, São 

João de Pirabas, Tracuateua e Viseu), porém em nossa análise são utilizados 13 

municípios, visto que os municípios de Nova Timboteua e Salinópolis não se configuram 

como produtores de peixes na base de dados analisada. 

A formação de seu território é oriunda da aglutinação de municípios das 

microrregiões Bragantina e Salgado. Algumas cidades e municípios foram criados em 

períodos anteriores a construção da Estrada de Ferro Belém-Bragança, fato integrador 

da região, que teve início em 1883 e termino em 1906. Entretanto, foi durante a construção 

da ferrovia que ocorreu a intensificação do processo de ocupação e colonização dessa 

região. Somente a partir da década de 1970 a região começou a receber os primeiros 

piscicultores, primeiro com a Tilápia do Nilo, depois o Tambaqui como veremos abaixo. 

Por meio de dados oficiais, essa seção versa sobre os números da produção 

da piscicultura nos 13 municípios constantes na região em referência. Os dados 

secundários, como já informado na seção que trata sobre a metodologia, são obtidos por 

meio de relatórios disponíveis nos portais do IBGE, e informações constantes na RAIS, 

ambos vinculados ao Ministério da Economia. 

7.1.1 – Os números Produção da RI do Rio Caeté 

A produção da piscicultura na área de estudo, corresponde a 1,3% da produção 

do estado do Pará, para o mesmo ano de análise (2018), atingindo o montante de 177.800 

quilos nos 14 municípios produtores, enquanto que a produção global do estado no 

mesmo ano é de 13.630.741 quilos, como demonstra o gráfico 04 abaixo: 
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Gráfico 04 – Relação entre a produção na RI do Rio Caeté e o Estado do Pará 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

O Quadro 01 abaixo demonstra em quilos a produção da piscicultura nos 

municípios da região em análise para o ano de 2018. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

Nota-se pelo exposto que, o tambaqui é a principal espécie produzida na região 

de integração do Rio Caeté, seguindo a tendência do restante das regiões do estado do 

Pará, tendo em menor quantidade a produção de Tilápia e Pirarucu.   

13.630.741

177.880

Produção RI do Rio Caetés 

Produção Total Pará Produção RI do Rio Caetés

Município 
Espécie 

Tambaqui Tilápia Pirarucu 
Pescada 
Amarela 

Filhote 

Augusto Corrêa  4.800 - - - - 

Bonito  5.200 4.000 - - - 

Bragança  17.900 - - - - 

Cachoeira do Piriá  15.500 - - - - 

Capanema  30.000 8.500 - - - 

Nova Timboteua - - - - - 

Peixe-Boi  20.000 10.500 - - - 

Primavera  6.000 1.100 - - - 

Quatipuru  5.000 1.000 3.000 - - 

Salinópolis  - - - - - 

Santa Luzia do Pará  10.000 1.180 - - - 

Santarém Novo  4.500 4.500 - - - 

São João de Pirabas  3.000 - 4.000 - - 

Tracuateua  5.200 - - - - 

Viseu  13.000 - - - - 

Total da RI do Rio Caeté 140.100 30.780 7.000 - - 
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As espécies Brachyplatystoma filamentosum (Piraíba ou Filhote) e Cynoscion 

acoupa, (Pescada Amarela) não aparecem no quadro como produto da cadeia da 

piscicultura nesses municípios em referência.  Os gráficos abaixo mostram qual a 

produção em quilogramas dos municípios para as principais espécies estudadas. 

Gráfico 05 – Produção de Tambaqui por município analisado (ano 2018) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
 

O Gráfico 05 apresenta como maior produtor de Tambaqui na RI do Rio Caeté, 

o município de Capanema, seguido do município de Peixe-boi ficando em 3º lugar no 

ranking o município de Bragança, polo da região. 

Gráfico 06 – Produção de Tilápia por município analisado (ano 2018) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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O Gráfico 06 demonstra sete municípios como produtores de Pirarucu, tendo 

como maior produtor na RI do Rio Caeté, o município de Peixe-boi (10.500 kg), dessa 

vez, seguido pelo município de Capanema (8.500 kg), Santarém Novo (4.500 kg) e Bonito 

(4.000 kg). 

Gráfico 07 – Produção de Pirarucu por município analisado (ano 2018) 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O gráfico 07 mostra os dois únicos municípios produtores de Pirarucu na RI do 

Rio Caeté, sendo São João de Pirabas (4.000 kg) e Quatipuru (3.000 kg). 

7.1.2.- Empreendimentos ligados a Piscicultura na RI do Rio Caeté  

Em relação aos empreendimentos ligados a piscicultura na Região do Rio 

Caeté, dados da Relação Anual de Informações Sociais apontam apenas uma unidade 

produtiva situada na cidade de Bragança no ano de 2017, não havendo registro de que 

no ano de 2018 de nenhuma unidade produtiva em qualquer dos munícipios que fazem 

parte da  RI do Rio Caeté. Por outro lado, a mesma fonte demonstra a existência de12 

(doze) unidades produtivas ligadas a pesca no ano de 2018 no município de Bragança 

(RAIS, 2018). 

O setor da pesca na RI do Rio Caeté, como já demonstrado, dispõe de 12 

empreendimentos produtivos, gerando, segundo a RAIS – 2018, 108 empregos formais. 

Ao contrário do setor da Piscicultura, que como consequência da falta de 

empreendimentos produtivos, a região deixa de apresentar empregos formais ligados a 

atividade (RAIS, 2018). 
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Tendo em vista a ausência de empreendimentos capazes de beneficiar a 

produção da região, a conclusão que se chega é que toda a produção é comercializada 

in natura, ou seja sem nenhum tipo de beneficiamento ou de agregação de valor advinda 

que processos ou produtos inovadores, não permitindo dessa forma o desenvolvimento 

da região por meio da criação de empregos de qualidade e geração de renda pelo 

fortalecimento dos elos da cadeia produtiva da piscicultura local. 

7.2 – Prospecção Cientifica e Tecnológica 

O estudo prospectivo, conforme já definido acima, possui dois sentidos gerais. 

O primeiro é o sentido de busca de algo, no momento presente. É a busca de 

conhecimentos, a busca de indícios, a busca de oportunidades ou ameaças. O segundo 

sentido da palavra prospecção é o sentido de antevisão, isto é, procurar ver 

antecipadamente aquilo que poderá acontecer no futuro. Portanto, pode-se dizer que 

prospecção possui um foco no presente e um foco no futuro. 

É importante também esclarecer o conceito de Patente, segundo o INPI, 

Patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de 

utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou 

jurídicas detentoras de direitos sobre a criação.  

Com este direito, o inventor ou o detentor da patente tem o direito de impedir 

terceiros, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar a venda, vender ou 

importar produto objeto de sua patente e/ ou processo ou produto obtido diretamente por 

processo por ele patenteado. 

Todos os pedidos de patentes publicados são classificados na área tecnológica 

a que pertencem. O INPI adota a Classificação Internacional de Patentes (IPC, na sigla 

em inglês) e, desde 2014, a Classificação Cooperativa de Patentes (CPC, na sigla em 

inglês) para classificar os pedidos.  

A classificação de patente tem como objetivo inicial o estabelecimento de uma 

ferramenta de busca eficaz para a recuperação de documentos de patentes pelos 

escritórios de propriedade intelectual e demais usuários, a fim de estabelecer a novidade 

e avaliar a atividade inventiva de divulgações técnicas em pedidos de patente.  

A IPC é o sistema de classificação internacional, criada a partir do Acordo de 

Estrasburgo (1971), cujas áreas tecnológicas são divididas nas classes A a H. Dentro de 
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cada classe, há subclasses, grupos principais e grupos, através de um sistema 

hierárquico (INPI,2017). 

7.2.1 – Prospecção Tecnológica da Tilápia do Nilo 

Quanto à prospecção tecnológica, foram prospectadas tecnologias publicadas 

entre os anos de 2010 e 2020, nas plataformas LENS e WIPO, plataformas abertas que 

atendem a quase todos os documentos científicos e de patentes no mundo.   Na base 

LENS encontram-se 353 patentes publicadas, ao realizar a busca na plataforma WIPO, o 

resultado de patentes foi de 376, com os mesmos critérios utilizados, sendo este, o 

universo da prospecção sobre o qual são realizadas as análises para essa espécie. 

O Gráfico 8, a seguir, mostra o resultado da prospecção tecnológica sobre a 

Tilápia do nilo, nas bases de dados citadas. Percebe-se que a plataforma WIPO detém 

um maior número de registro de patentes concedidas de tecnologias geradas a partir da 

Tilápia do nilo, quando comparado ao número obtido na plataforma Lens. 

Gráfico 8 – Resultados dos números de patentes por base de dados 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O Gráfico 9, mostra a evolução anual do número de patentes concedidas e 

seu registro nas bases de dados analisadas. Percebe-se que a plataforma LENS 

apresenta um aumento progressivo desde o ano de 2010 até o ano de 2016, a partir do 

qual, começa a ter um decréscimo no número de publicações, não apresentando essa 

base, publicações nos anos de 2019 e 2020. 
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Quanto a plataforma WIPO, os registros de patentes publicadas surgem a 

partir do ano de 2011, e seu crescimento ocorre até o ano de 2014 havendo após essa 

data uma certa estabilização no número anual de patentes entre 45 e 52 e registrando 

queda no ano de 2019, e apresentando um registro em 2020.  

Gráfico 9 – Resultados da evolução de patentes por base de dados 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O Gráfico 10 revela os principais escritórios jurisdicionais que receberam os 

depósitos de patente contendo tecnologias obtidas da Tilápia do Nilo. Pode-se notar na 

base Lens, um grande número de patentes é concedido por escritórios localizados na 

China (33%), seguida pelos Estados Unidos da América (28%), Japão (10%) e Coréia do 

Sul (8%). O Brasil aparece com 4% dos registros de patentes. 

 Na base de patentes WIPO os maiores depositantes são a China (57%) os 

Estados Unidos da América (18%), Austrália (13%), Filipinas (4%) nessa base o Brasil 

aparece com 0,3% dos registros de patentes.  
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Gráfico 10 – Países de Origem das patentes envolvendo a Tilápia do nilo 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O Gráfico 11 traz informações quanto a classificação, que serve para 

demonstrar o conteúdo técnico de um documento de patente (ou outra invenção). A 

prospecção demonstra que o resultado obtido na base WIPO apresenta maior 

heterogeneidade quanto a classificação, tendo como grande maioria (60%) classificados 

na Seção “A”, Necessidades Humanas, e os outros 40% na Seção “C”, que abrange 

compostos inorgânicos, compostos orgânicos, compostos macromoleculares e seus 

métodos de preparação.  

Dentro da Seção” A”, a classe 61, as subclasses “K” relacionada a 

preparações para finalidades médicas e odontológicas e “P”, ligada a compostos 

químicos ou composições com atividade terapêutica somam 30%,  

A classe “23”, subclasses “K” e “L” relacionadas ao consumo animal e 

humano, respectivamente somam 15%, a classe “01” ” subclasse “K”, ligada a piscicultura 

e a subclasse “N” referente a biocidas, produto destinado a destruir, impedir, tornar 

inofensivo ou exercer um efeito de controle sobre qualquer organismo prejudicial, juntas, 

também somam15%. 

A seção “C” classe 07, subclasse “K” especificamente ligadas a peptídeos, 

compostos essenciais para que ocorra a síntese proteica no corpo humano 13%. As 

subclasses “N”,” P” e “Q”, relacionadas a Microrganismos ou Enzimas, processos de 

fermentação e processos de medição respectivamente somam 25% das invenções 

protegidas. 
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Gráfico 11 – Patentes por Classificação envolvendo a Tilápia do nilo 
 

.  

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

Na base Lens, 83% estão classificados na Seção “A”, Necessidades 

Humanas. Destes, 51% ligadas a classe 61,  subclasse “K” Preparações para finalidades 

médicas e odontológicas,  24% atreladas a classe “23”, subclasse “K”, Produtos 

alimentícios especialmente adaptados para animais, e 8% na classe “01” subclasse “K”, 

ligada a piscicultura e ainda 17% foram classificados na seção “C” classe 07 relativa a 

Química Orgânica, subclasse K especificamente ligadas a peptídeos. 

7.2.2 – Prospecção Tecnológica do Tambaqui 

Foram localizadas na base LENS 6 patentes disponíveis. Na plataforma WIPO, 

o resultado foi de 18, com os mesmos critérios utilizados, sendo este o universo da 

prospecção sobre o qual são realizadas as análises para essa espécie. 

O Gráfico 12, a seguir, mostra o resultado da prospecção tecnológica sobre o 

Tambaqui, nas Bases de dados citadas.  Situação análoga a prospecção da Tilápia do 

nilo, a plataforma WIPO detém um maior número de registro de patentes concedidas de 

produtos obtidos, quando comparado ao número obtido na plataforma Lens. 
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Gráfico 12 – Resultados dos números de patentes por base de dados 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

O Gráfico 13, demostra a evolução anual do número de patentes concedidas 

e seu registro nas bases de dados analisadas.  Nota-se certa constância e um baixo 

número na publicação de patentes para essa espécie. 

Gráfico 13 – Resultados da evolução do número de patentes por base de dados 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O Gráfico 14 revela os principais escritórios jurisdicionais que receberam os 

depósitos de patente contendo tecnologias obtidas do Tambaqui. Pode-se notar um 

grande número de patentes é concedido por escritórios localizados nos Estado Unidos da 

América (66%), seguidos pela Espanha e Austrália, ambas com 16,5%.  O Brasil não 

aparece com registros de patentes nessa base.  

1

2

1 1 11

2

1 1 1

2

2011 2013 2014 2016 2018 2019

Evolução anual da publicação de 
patentes envolvendo o Tambaqui

Lens WIPO

6

18

Lens WIPO

Tecnologias protegidas envolvendo o 
Tambaqui



47  

Na base de patentes WIPO os maiores depositantes são os Estados Unidos 

da América (39%), Brasil com (28%), Canadá (11%), Austrália (6%), Espanha (6%) os 

demais países reunidos, somam10% das patentes nessa base. 

Gráfico 14 – Países de Origem das patentes envolvendo o Tambaqui 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O Gráfico 15 demostra a classificação das patentes, o resultado obtido na 

base WIPO é mais heterogêneo quanto a classificação, porém a grande maioria 61% 

classificados na Seção “A”, Necessidades Humanas, e os outros 39% na Seção “C” 

ligada a macromoleculares e seus métodos de preparação, como já citado acima.  

Na Seção” A”, classe 01, relacionada a piscicultura, as subclasses, “G”,”H”,  

“K” e “N” que trata de propagação de algas unicelulares, aspectos relacionados a novas 

plantas, equipamentos para trato animal, e biocidas, respectivamente, somam 37%.  

A classe “23”, subclasses “B” e “K” relacionadas conservação de carnes e 

peixes e produtos alimentícios para animais, respectivamente somam 13%, a classe “61”, 

subclasse “K” relacionadas a preparações para finalidades médicas e odontológicas são 

13%. 

A seção “C” classe 07, subclasse “K” ligada a peptídeos são 9%, A classe 12, 

subclasses “N” e “P” relacionadas a Microrganismos ou Enzimas, processos de 

fermentação e processos de medição respectivamente somam 28% das invenções 

protegidas. 
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Gráfico 15 – Patentes por Classificação envolvendo o Tambaqui 

.  

Fonte: Elaborado pelo autor  

Na base Lens, 50% estão classificados na Seção “A”, classe “01” relacionada 

a piscicultura subclasse “K” referente a criação ou reprodução de animais. 40% das 

invenções foram classificadas na seção “Y” destinada à classificação de novos 

desenvolvimentos tecnológicos, ou “tecnologias emergentes”, ou ainda tecnologias que 

abrangem de forma inter-relacionada diversos setores da CPC.  Somente 10% das 

invenções classificam-se na Seção “C” classe “12”, subclasse “P” relacionada a 

processos de fermentação ou processos que utilizem enzimas para sintetizar uma 

composição ou composto químico. 

Dentre as espécies com pacote tecnológico em aberto já citadas acima, 

somente o Pirarucu e a Pescada Amarela apresentam invenções protegidas a única 

proteção referente a Pescada Amarela, consta na plataforma WIPO, sob o número 

102015030267, requerida no ano de 2015 pelo Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará - IFPa, relacionada a produção de filmes biodegradáveis, com a 

extração de proteínas miofibrilares de resíduo do processo de filetagem. 

O Gráfico 16, a seguir, mostra o resultado da prospecção tecnológica sobre o 

Pirarucu, nas Bases de dados citadas. Nota-se que a plataforma Lens detém o maior 

número de invenções protegidas, cabendo a plataforma WIPO apenas um registro para a 

espécie Arapaima gigas (Pirarucu). 
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Gráfico 16 – Resultados dos números de patentes por base de dados 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

O Gráfico 17, demostra a evolução anual do número de patentes concedidas 

e seu registro nas bases de dados analisadas.  Percebe-se certa constância e um baixo 

número na publicação de patentes na base de dados Lens, com um breve crescimento 

no ano de 2014. 

Gráfico 17 – Resultados da evolução do número de patentes por base de dados 
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O Gráfico 18 revela os principais escritórios jurisdicionais contendo tecnologias 

criadas a partir do Pirarucu.  Na plataforma Lens, nota-se que os Estados Unidos da 

América aparecem como maior detentor de patentes para essa espécie (75%), seguidos 

pela Austrália e China, ambas com 8%.  O Brasil não aparece com registros de patentes 

nessa base.  
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Na base de patentes WIPO que apresenta apenas uma proteção de invenção 

para essa espécie, mostra que essa única patente foi registrada no Brasil. 

Gráfico 18 – Países de Origem das patentes envolvendo o Pirarucu 
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

O Gráfico 19 demostra a classificação das patentes, único resultado obtido na 

base WIPO refere-se Seção “A” classe “23”, subclasse “J”, e trata de “processo 

hidrolisado proteico de subproduto de pirarucu”, requeridoem30-08-2016 sob o número 

102014024507, pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA.  

Gráfico 19 – Patentes por Classificação envolvendo o Pirarucu 
 

.  
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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Na base Lens, 48% estão classificados na Seção “A”, classe “61” relacionada 

subclasse “K” relacionadas a preparações para finalidades médicas e odontológicas. 

24% das invenções foram classificadas na seção “C” classe 07, subclasse “K”                   

ligada a peptídeos. 14% na Seção” A”, classe 01, relacionada a piscicultura, subclasse 

“K” referente a criação ou reprodução de animais.  

Outros 14% na seção “Y” destinada à classificação de novos 

desenvolvimentos tecnológicos, ou “tecnologias emergentes”, ou ainda tecnologias que 

abrangem de forma inter-relacionada diversos setores da CPC.  

A espécie Brachyplatystoma filamentosum denominada Piraíba ou o Filhote, 

não apresenta invenção diretamente ligada a ela, portanto, de forma análoga o documento 

busca estimular o interesse dos pesquisadores em proteger a sua propriedade intelectual, 

e também das empresas processadoras de pescados que não realizam estudos do 

aproveitamento de novos produtos, oriundos da produção de espécies nativas da região 

amazônica, dentre eles a de melhor utilização de seus resíduos, objetivando o direito e 

proteção da sua atividade inventiva. 

7.2.3 – Prospecção Científica de Espécies com pacote Tecnológico Aberto 

Diante da ausência do registro de patentes sobre as espécies abaixo, decidiu-

se realizar a prospecção científica sobre as espécies a fim de demonstrar a existência do 

conhecimento gerado sobre as mesmas no mundo.  As bases de documentos científicos 

da Scientific Electronic Library Online (SciELO), base de dados utilizada por 

pesquisadores do mundo todo, existente há mais de 15 anos, resultado da parceria entre 

a FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo) e a Bireme (Centro Latino-

Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde).  

A partir de 2002, a base Scielo começou a contar com o apoio do CNPq 

(Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), reúne mais de 500 mil 

artigos científicos sobre diferentes áreas do conhecimento e mais de mil periódicos. Outra 

fonte de pesquisa é e a plataforma de patentes e documentos LENS, já citada acima. Vale 

ressaltar que, embora o portal Scielo seja gerido por instituição nacional, ele disponibiliza 

um acervo de produções científicas do Brasil e do exterior. 

O quadro 02 abaixo demostra a quantidade de documentos científicos 

referentes a prospecção científica das espécies com pacote tecnológico fechado em 
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relação aos documentos prospectados sobre as espécies tomadas como estudo de caso 

e que ainda possuem pacote tecnológico em aberto.  

Quadro 02 – Número de trabalhos científicos publicados por espécie 
 

Espécie 
Base de dados 

Lens Scielo 

Tilápia 7186 383 

Tambaqui 543 134 

Pescada Amarela 65 4 

Piraiba (Filhote) 36 2 

Pirarucu 34 2 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

Na tabela acima, se percebe a grande diferença no número de trabalhos 

científicos publicados para a Tilápia do nilo (Oreochromis niloticus), em relação as 

espécies amazônicas.  Resultado esperado, visto esta espécie ser cultivada e pesquisa 

em diversas partes do mundo, porém devemos chamar atenção para o número de 

trabalhos científicos envolvendo essa espécie, publicados no Brasil.  O gráfico 20, abaixo, 

demonstra o percentual de trabalhos científicos publicados nos últimos 10 anos por 

instituições brasileiras em relação as publicações dos demais países demais. 

Gráfico 20 – Trabalhos científicos publicados sobre a Tilápia do nilo Brasil  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor  

Pode-se perceber que para a espécie Oreochromis niloticus (Tilápia do nilo), 

na base Lens, de todos os trabalhos científicos publicados,10% correspondem a 

publicações brasileiras, a base Scielo, que em sua imensa maioria dos trabalhos são 

originados de países de língua espanhola portuguesa, o percentual de trabalhos de 

origem brasileira publicados no período entre 2010 e 2020 chega a 33%. 
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Quanto ao Tambaqui (Colossoma macropomum), o percentual de trabalhos 

científicos de origem brasileira prospectados nas bases citadas, representa 47% na base 

Lens e 81% na base Scielo, fato este, que acreditamos ser, devido a essa espécie ter 

origem na Amazônia e ser a segunda maior quantidade produzida no setor de piscicultura 

do Brasil, como poderemos constatar abaixo a  próxima seção desse relatório. 

Gráfico 21 – Trabalhos científicos publicados sobre o Tambaqui no Brasil  
 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

Em relação as demais espécies amazônicas com pacote tecnológico aberto, a 

base Lens é a que apresenta o maior número de trabalhos científicos.  Devido ao grande 

número de publicações em diversos países, os gráficos abaixo demonstram, em números 

relativos, o volume de trabalhos científicos publicados no Brasil, assim como o número 

dos dois outros países com maior número de publicações de trabalhos científicos sobre 

espécie em referência. 
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Gráfico 22 – Trabalhos científicos publicados sobre a Piraíba (Filhote)  

 

 

                   Fonte: Elaborado pelo autor  

 

O gráfico 22 demostra que na base Lens, 47% dos trabalhos científicos são de 

origem brasileira, enquanto na base Scielo, 100% das publicações relativas a espécie 

Brachyplatystoma filamentosum (Piraíba ou Filhote), enquanto que na base Scielo, 100 

dos trabalhos científicos, são de origem das ICT’s brasileiras. 

Gráfico 23 – Trabalhos científicos publicados sobre a Pescada Amarela  

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

 

O resultado da prospecção científica nas bases de dados apresentada no 

gráfico 23 acima, demostra que na base Lens, 40% das publicações são de origem 
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brasileira, enquanto na base Scielo, as publicações originadas no Brasil correspondem a 

75%. 

Gráfico 24 – Trabalhos científicos publicados sobre o Pirarucu  
 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

Em relação a espécie Arapaima gigas (Pirarucu), a prospecção científica 

realizada nas bases citadas, demonstra que na base Lens 22% dos trabalhos científicos 

são de origem de ICT’s brasileiras, enquanto que na base Scielo, a grande maioria dos 

trabalhos (82%) é de origem brasileira. 

Portanto a prospecção científica e tecnológica realizada sobre as espécies 

tomadas como objetos de análise, demonstra que a pesar do potencial econômico dessas 

espécies, há pouco interesse das ICT’s brasileiras em identificar e proteger tecnologias 

que venham agregar valor à produção dessas espécies, o que, automaticamente nos 

remete a baixa atuação dos Núcleos de Inovação Tecnológica criados em 2004 por força 

da Lei de Inovação, tendo como uma de suas principais atribuições, à época, promover a 

proteção da propriedade intelectual gerada nas ICTs.  

O novo Marco Legal de Inovação (2016) reforça a importância estratégica dos 

Núcleos de Inovação Tecnológica, aumenta suas responsabilidades perante a proteção 

da propriedade intelectual e ainda dispõe sobre a sua responsabilidade com a 

transferência das tecnologias protegidas nas ICTs para as empresas e a sociedade. 
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Em Capítulo específico abaixo serão mostrados alguns resultados alcançados 

por Instituições de Ciência e tecnologia brasileiras sobre a temática 

7.3 – Análise da ação de Políticas Públicas para a Piscicultura no Pará 

A piscicultura passou a ter considerável relevância, do ponto de vista 

econômico apenas recentemente, pois a pesca extrativista era a principal fonte de 

pescado para a população. Com a ameaça dos estoques pesqueiros, a criação de peixes 

e organismos aquáticos em geral passa a apresentar importância no cenário nacional. 

Esse fato resultou em uma mudança no direcionamento das políticas públicas e da 

legislação que rege a atividade, visando incentivar o setor da piscicultura no estado do 

Pará. 

Este capitulo busca identificar políticas públicas dedicadas ao segmento da 

piscicultura no estado do Pará.  Quanto a concessão de crédito e fomento a projetos e 

pesquisa, existem diversos produtos que podem ser acessados pelos produtores, 

universidades e até mesmo pelos governos estaduais e municipais. 

O crédito direto a produção é a forma mais tradicional de fomento e visto haver 

entres as instituições financeiras públicas e privadas, diversas linhas de crédito 

disponíveis, caso o produtor atenda aos requisitos necessários à sua obtenção, para 

melhor análise,  serão  demostradas abaixo, linhas de crédito ofertadas pelos bancos 

oficiais para o setor. 

Porém, existem outras formas, ou políticas de fomento, para o 

desenvolvimento do setor da piscicultura, como Incentivos Fiscais, financiamento de 

projetos e pesquisas, financiamento de equipamentos reembolsáveis ou não, como 

demonstra o quadro 03 abaixo: 
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Quadro 03 – Linhas de fomento para a Piscicultura 
 

Instituição Linha de fomento Público Alvo 

Sudam 

FDA - Fundo de Desenvolvimento da 
Amazônia 

Instituições 
Privadas 

Programa de Incentivos Fiscais 
Instituições 

Privadas 

PRDA - Plano Regional de 
Desenvolvimento da Amazônia 

Instituições 
Públicas e Privadas 

Banco da        
Amazônia 

FNO - Fundo Constitucional de 
Financiamento do Norte 

Instituições 
Privadas 

Banco do estado do 
Pará – Banpará 

Crédito Rural para Investimento e Custeio 
Instituições 

Privadas (Pje e PF) 

BNDES - Automático e Cartão BNDES 
Instituições 

Privadas 

Gestão de Fundos de Investimentos 
Estaduais 

Instituições 
Públicas e Privadas 

FINEP - Financiadora 
de Estudos e Projetos 

Fomento a Ciência a Tecnologia e a 
Inovação 

Instituições 
Públicas e Privadas 

FAPESPA - Fundo 
Amazônia de Amparo 

a Estudos e a 
Pesquisa 

Fomento à Pesquisa e a Inovação 
Instituições 

Públicas e Privadas 

Governo do Estado 
do Pará - Política de 

Incentivos Fiscais 
Programa de Incentivos Fiscais 

Instituições 
Privadas 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam, opera, o  

PDRA que contempla o FDA e visa incentivar o financiamento de projetos, além do SIN – 

Sistema de Incentivos Fiscais que pode proporcionar ao produtor que apresentar projetos 

inovadores e que possam contribuir para o desenvolvimento regional, até 75% de isenção 

do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica -IRPJ. 

O Banco da Amazônia, opera o Finame, financiamento do BNDES criado para 

produção e aquisição de máquinas e equipamentos novos de fabricação nacional e o FNO 

que financia investimentos de longo prazo e, complementarmente, capital de giro ou 

custeio. 
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O Banco do estado do Pará, além de operar fundos estaduais, que 

proporcionam linhas de crédito próprias como o Banco do Produtor, também opera 

produtos do BDNES, como já informado no quadro acima. 

Com relação ao fomento ao ensino e pesquisas, o estado conta recentemente 

com o escritório regional da Finep, a ainda coma Fundação de amparo a pesquisa do 

estado - FAPESPA.   O governo do estado do Pará ainda conta com a política de 

incentivos fiscais, coordenando ações de diversas secretarias estaduais e que pode 

conceder benefícios a empreendimentos ligados ao beneficiamento de pescado sobre o 

ICMS, podendo chegar a 95% de isenção no prazo máximo de 15 anos. 

Questões jurídicas e ambientais não serão fruto de análise neste trabalho, visto 

o objeto desse documento ser a identificação de políticas públicas que incentivem o 

desenvolvimento regional buscando o aumento da produtividade pelo fortalecimento de 

elos da cadeia da piscicultura por meio da introdução de processos e produtos inovadores. 

Nesse sentido, em relação a formulação de políticas públicas, quatro órgãos 

assumem o protagonismo do setor: a Secretaria de estado de Desenvolvimento 

Agropecuário e da Pesca  - SEDAP, responsável direta pelo fomento do setor; a Empresa 

de Assistência Técnica e Extensão Rural - EMATER-Pa, incumbida das ações de 

assistência técnica e extensão;  a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Mineração e Energia – SEDEME, responsável pela coordenação do Arranjo Produtivo 

Local da cadeia da Piscicultura na Região de Integração do Rio Caeté e a SECTET – 

Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, que 

tem como atribuição fomentar a pesquisa científica e educação tecnológica para a 

inovação. 

Neste contexto, o fornecimento de formas jovens de peixes de água doce tem 

sido uma das principais contribuições da SEDAP para o desenvolvimento da piscicultura, 

sendo realizado por meio da Estação de Piscicultura Orion Nina Ribeiro, no município de 

Terra Alta, e da Estação de Piscicultura de Santa Rosa, localizada em Santarém.  

Das ações desenvolvidas pela EMATER, destacam-se a elaboração e o 

acompanhamento de projetos de piscicultura, o auxílio na organização social de 

piscicultores e a inscrição de propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR), ato que 

obrigatoriamente antecede o processo de licenciamento ambiental. 
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Quanto a SEDEME, como já citado, é responsável por agregar dentro do APL 

da piscicultura criado no ano de 2017, os atores que compõe essa cadeia produtiva, como 

representantes de governos locais, empresários, produtores e pesquisadores visando 

incentivar o crescimento da produção do pescado, sua industrialização e a verticalização.  

A SECTET contribui nesse sentido com publicação de editais de fomento à 

pesquisa básica e aplicada por meio da Fundação Amazônia de Amparo à Pesquisa -

FAPESPA e mais diretamente por meio de convênio firmado em 2017 com o Instituto 

Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Pará, IFPa, para a criação do CEPIS, 

Centro de Piscicultura em Bragança. Visando favorecer a geração de conhecimento e a 

transferência de tecnologia relacionados à aquicultura na região e também promover 

formação de profissionais na área. 

No âmbito federal a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – 

SUDAM disponibiliza a carta de serviços citada no quadro acima, que atende tanto a ICT’s 

quanto a governos e ao setor privado, que vão desde projetos de fomento a incentivos 

fiscais que visam o desenvolvimento da cadeia da piscicultura paraense. 

Ainda nesta esfera, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - 

EMBRAPA, conta com uma Estação Experimental de Piscicultura em Belém, tem 

realizado transferência de tecnologia para produtores na área de nutrição de organismos 

aquáticos, em especial no desenvolvimento de rações alternativas para peixes.  

Na formação de profissionais nos níveis superior e técnico, pesquisas básicas, 

aplicadas e atividades de extensão, estão: a Universidade Federal do Pará (UFPA), a 

Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), a Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

(IFPA).  

O sistema “S” composto pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR que assistem 

empreendedores e atuam em sua organização social, também contribuem para o 

desenvolvimento do setor.  

Como forma de esclarecimento para as considerações finais desse documento, 

abaixo serão demonstradas as principais ações que contribuíram diretamente para o 

desenvolvimento da piscicultura no nordeste paraense, nos últimos cinquenta anos, 
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desde o início da atividade na região, na década de 1970, até o ano de 2019. A figura 6 

mostra a linha de tempo referente a essas ações. 

Figura 6 – Linha do Tempo da Piscicultura no estado do Pará

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2020) 
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7.3.1- Década de 1970 - As Primeiras Experiências 

A piscicultura no Nordeste paraense teve início na década de 1970, quando 

imigrantes japoneses residentes no município de Santa Izabel do Pará trouxeram os 

primeiros exemplares de Tilápia do Nilo Oreochromis niloticus do Centro de Pesquisas 

em Aquicultura (CPAq) Rodolpho von Lhering, do Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas (DNOCS) em Pentecoste, no Estado do Ceará.  

Neste período, a atividade foi propagada principalmente entre membros da 

colônia japonesa na região, onde formas jovens e indivíduos adultos de tilápia do Nilo 

eram utilizados no povoamento de açudes com finalidade alimentar ou de lazer, e até de 

cisternas utilizadas para irrigar cultivos de mamão Havaí Carica papaya L., cultura 

agrícola introduzida no mesmo período. 

7.3.2 - Década de 1980 - O Início da Fase Comercial 

As primeiras iniciativas de piscicultura no Nordeste paraense realizadas pelos 

imigrantes japoneses, além de não apresentarem cunho comercial, não contaram com 

assistência técnica para concepção das instalações zootécnicas e execução dos 

manejos. Somente a partir de 1981, com a capacitação de técnicos da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (EMATER/PA), os produtores 

passaram a receber orientações técnicas acerca da atividade.  

Os profissionais responsáveis em assistir os primeiros piscicultores, foram 

capacitados na mesma estação do DNOCS que forneceu as tilápias do nilo aos primeiros 

produtores do Estado. Inicialmente, o modelo de produção difundido foi a construção de 

açudes comunitários e o povoamento com tilápias do nilo, que seriam alimentadas com 

subprodutos de culturas agrícolas e do abate de bovinos e aves de corte. 

7.3.3 - Década de 1990 - A Intensificação da Piscicultura 

Na década de 1990, a piscicultura continuou em franco crescimento no 

Nordeste paraense, acompanhando os avanços tecnológicos que vinham sendo adotados 

nas outras regiões brasileiras. Este período ficou marcado pelo início da piscicultura 

praticada em tanques-rede, pela chegada das rações extrusadas ao Estado e pelas 

primeiras iniciativas de feiras para comercialização de peixes vivos oriundos de cativeiro. 

Vale salientar que mesmo com a disponibilidade de rações comerciais no mercado local, 

ainda havia predominância de alimentação alternativa, visto que o custo do alimento 



62  

artificial para peixes era considerado alto e os empreendimentos eram, em sua maioria, 

de pequeno porte e em regime de economia familiar. 

As rações comerciais eram trazidas principalmente dos Estados de Goiás e do 

Ceará e contavam com representantes comerciais na região.  

No caso da ração peletizada, era geralmente servida em cochos ou 

comedouros instalados nos viveiros escavados e até nos tanques-rede. As rações 

extrusadas eram tratadas como iguarias e passaram a estar disponíveis apenas na 

segunda metade da década. 

 7.3.4 - Anos 2000 – O Início da Decadência 

Ao contrário das décadas anteriores, a piscicultura no Nordeste paraense 

perdeu força depois do ano 2000.  Mesmo os fatores positivos do período não foram 

capazes de promover o desenvolvimento da atividade a contento, como a criação da 

Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca da Presidência da República (SEAP/PR) em 

2003, transformada, posteriormente, em Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) em 

2009; a criação da Secretaria de Estado de Pesca e Aquicultura (SEPAq) em 2007, extinta 

em 2015; o surgimento dos cursos de Bacharelado em Engenharia de Pesca na 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) em Belém no ano 2000, e na 

Universidade Federal do Pará (UFPA) em Bragança em 2005; de Tecnologia em 

Aquicultura no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia em Castanhal em 

2010 e dos cursos de Técnico em Aquicultura em Abaetetuba, Belém e Bragança; além 

da instalação de fábricas de ração para peixes das marcas OCRIM® e MAKARÚ®. 

7.3.5 – Ano de 2012 – O Plano Safra 

Em 2012, o Plano safra da Pesca e Aquicultura estabelece um conjunto de 

ações e recursos para atender as demandas de investimento dos aquicultores (BRASIL, 

2012). Na Amazônia, a principal fonte de recursos para o financiamento dessa atividade 

é o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO). 

O FNO abrange a Região Norte atendendo 450 municípios nos estados do 

Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins (IBGE, 2010). O Banco 

da Amazônia (BASA) é a instituição financeira responsável pela gestão dos recursos, 

visando fortalecer a economia da região a partir de programas de financiamento que 

estimulem a capacidade produtiva local. 
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7.3.6 – Ano de 2015 - Plano Estadual de Pesca e Aquicultura 
 

Entre as ações indicadas para o plano da pesca e aquicultura está a redução 

do custo do pescado por meio da regulamentação do processo de escoamento do produto, 

evitando a saída do peixe sem agregar valor ao Estado e aumentando a oferta no mercado. 

Também constam do documento a simplificação do processo de regularidade 

ambiental, melhoria na assistência técnica e capacitação de técnicos e produtores, além 

de melhor direcionamento da pesquisa aplicada ao setor. 

O documento propôs ainda a elaboração de um diagnóstico macro da pesca no 

Pará para saber quanto se produz, onde, como e para onde vai a produção. visando 

organizar o setor e situar o Pará no ranking nacional como maior produtor de pescado.  

7.3.7 - Ano de 2017 - Criação de Centros de Aquicultura e Piscicultura em 

Bragança  

Visando a promoção do desenvolvimento da Aquicultura e da piscicultura 

paraense, bem como  o aprimoramento na estrutura de cursos de nível técnico e superior, 

a Secretaria de Estado Ciência Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica – 

SECTET e a Fundação Amazônia de Amparo a Pesquisa – Fapesp, induzem por meio de 

convênio com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – IFPA, 

(CEPIS), o Centro tem a missão de disseminar tecnologia com indivíduos geneticamente 

melhorados.   

Por meio de convênio com a UFPa, foi criado o Centro de pesquisas em 

Aquicultura do Nordeste Paraense (CEANPA), para fortalecer os estudos e o corpo de 

pesquisadores da área com a ajuda de laboratórios, equipados com equipamentos de 

última geração tendo como impacto o aumento da produtividade em toda a região de 

integração do Rio Caeté. 

7.3.8 – Ano de 2019 - Plano de Desenvolvimento da Pesca 

Visa indicar as diretrizes para o crescimento da produção, voltadas à geração 

de emprego e renda e garantia da segurança alimentar no Estado por meio do 

levantamento das dificuldades e possibilidades de solução para os problemas do setor, 

nas 12 regiões de integração do Estado.  

http://iecos.ufpa.br/index.php/sobre-o-ceanpa
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O plano se propõe em ouvir representantes de cada segmento envolvido na 

pesca e aquicultura das regiões, entre pescadores, aquicultores, indústria e instituições 

de pesquisa como objetivo de relatar a realidade do setor e as ações sejam direcionadas 

com maior eficiência para a solução dos problemas e superação dos entraves.  

Uma das propostas do Plano é a modernização das estruturas nas estações 

de piscicultura em Terra Alta, no Nordeste, e Santarém, no Oeste do Estado, além da 

introdução de sistemas produtivos inovadores. 

8.  Considerações Finais 

Ao longo desse relatório, foi possível identificar que diversos estudos anteriores 

identificaram entraves persistentes ligados ao seguimento em análise.  A falta de 

treinamento e qualificação técnica da mão-de-obra local é o primeiro deles e está 

diretamente ligado a ineficiência da produção.  

E quando se fala em qualificação, não devemos nos prender somente aos 

produtores e pesquisadores, mas também a desatualização dos técnicos extensionistas, 

profissionais multiplicadores que atuam diretamente na orientação técnica aos 

produtores.  

Conforme foi demonstrado, o processo de transferência de tecnologia é parte 

integrante e elemento essencial do modelo de pesquisa que atua por demanda de 

profissionais de extensão rural preparados.  Infelizmente, muitos deles, por não terem tido 

formação na área ou recebido formação adequada e tampouco terem contato com 

capacitação continuada causam ou reforçam os entraves que impossibilitam a 

transferência de tecnologias para os públicos prioritários (piscicultores). 

O acesso ao crédito foi outro entrave apresentado pelo estudo, que 

demonstrou haver diversas linhas disponíveis porém, por questões estruturais históricas, 

como falta de infraestrutura produtiva, devido a pouca experiência e relacionamento dos 

produtores com instituições financeiras, criou-se certa resistência em buscar 

financiamentos formais ou a elaboração de projetos inovadores elegíveis de benefícios 

fiscais ou não reembolsáveis que poderiam alavancar a atividade na região. 

Finalmente, a falta de políticas públicas eficientes, que atendam as reais 

necessidades dos produtores locais, vem completar o quadro de necessidades 

identificadas em estudos anteriores, mas, que ainda se mostram presentes quando se 
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analisa o nível de produção do segmento de piscicultura na RI do Caeté e se constata 

que 50 anos de atividades na região  não foram capazes de agregar valor ao produto, que 

apesar de sua potencialidade, ainda é todo comercializado sem nem um tipo de 

beneficiamento. 

Dessa forma, o estudo para o melhoramento da produtividade e a indução de 

pesquisa aplicada para a agregação de valor por meio de processos e produtos 

inovadores deve ser visto como investimento pelos produtores pela indústria de alimentos 

e os governos devem ser os indutores desse investimento por meio de benefícios e 

isenções fiscais atraindo empreendimentos à região, capazes de gerar produtos a partir 

das tecnologias criadas nas ICT’s. 

A prospecção científica e tecnológica apresentada nesse relatório demonstra 

o grande interesse de países norte americanos, europeus e asiáticos em tecnologias 

criadas a partir da tilápia do nilo (Oreochromis niloticus), invenções em diversas áreas de 

classificação, desde a área de alimentos até a de moda e medicina. Porém, quando se 

analisa as espécies amazônicas, percebe-se o pouco interesse em instituições de ensino 

e pesquisa e menos ainda do setor produtivo em desenvolver produtos tecnológicos 

utilizando essas espécies. 

Para o tambaqui (Colossoma macropomum), observa-se que de apenas 5 

patentes brasileiras prospectadas em uma determinada base de dados, nenhuma foi 

depositada por instituição ou inventor paraense. 

O pirarucu (Arapaima gigas), como já demonstrado, detém apenas uma 

patente depositada pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia – INPA, sediado 

em Manaus, estado do Amazonas. Quanto a pescada amarela (Cynoscion acoupa), é a 

única espécie que possui patente depositada, realizada pela equipe do IFPa no ano de 

2015. 

Em pior situação se encontra o Filhote ou Piraíba (Brachyplatystoma 

filamentosum), que, apesar de seu potencial de mercado, não despertou nenhum 

interesse em pesquisadores ou inventores na obtenção de tecnologias visando a geração 

de inovação em processos de manejo ou mesmo a partir da composição de seus órgãos 

para utilização na indústria. 

Por outro lado, percebe-se grande número de estudos científicos publicados 

por instituições de ensino e pesquisa paraenses a partir dessas espécies. Essa 
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constatação demonstra a falta de interesse ou de  estímulo por parte de nossos docentes 

e pesquisadores, no desenvolvimento de trabalhos científicos voltados para a 

identificação de aplicabilidade dos princípios ativos oriundos da produção de espécies 

advindas da biodiversidade amazônica, que poderiam ativar a indústria farmacêutica, de 

alimentação, da moda entre outras, permitindo que a agregação de valor e a geração de 

riqueza aconteça em outros países a partir do conhecimento científico gerado na 

Amazônia  

A falta de interesse pela inovação acaba por refletir na baixa produtividade da 

cadeia da piscicultura na  região do Rio Caeté, que demostra o reflexo de 50 anos de 

políticas públicas desencontradas, que não foram capazes de capacitar os produtores e 

nem mesmo os multiplicadores extensionistas,  permitindo que, apesar de haver oferta de 

crédito e benefícios à produção, esses não se motivaram a de profissionalizar. 

O receio gerado pela incerteza de um crescimento sustentável provocado pela 

falta confiança na produtividade e ocasionado pela falta de acesso a tecnologia e ao 

conhecimento, foi incapaz de agregar valor ao produto e de atrair novos empreendimentos 

para a região e gerar desenvolvimento pela geração de empregos de melhor qualidade. 

O estado, em todas suas instancias, precisa agir como indutor do 

desenvolvimento regional, e para tanto é necessário estabelecer parcerias, com o setor 

produtivo, por meio do sistema “S”, as iCT’s locais e o terceiro setor. Cada um desses 

entes movendo esforços no sentido da criação de um ambiente de inovação ligado a 

piscicultura na RI do Rio Caeté. 

O conceito de ambientes de inovação avançou no sentido demonstrar que as 

interações entre os agentes econômicos, as instituições de pesquisa e os organismos 

governamentais favorecem ações recíprocas que geram a capacidade de 

desenvolvimento.  

Nesse sentido, políticas locais e setorizadas passaram a ser imprescindíveis 

para a compreensão do potencial inovativo de uma região ou nação, independentemente 

da atividade específica de cada setor e das oscilações da demanda. Portanto, a 

construção de novos formatos organizacionais e a ênfase em parcerias, prestação de 

serviços, intercâmbios e convênios envolvendo empresas, governos, universidades, 

ambientes de inovação e centros de pesquisa passaram a constituir precondição para 

qualquer projeto de inovação. 
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Ao longo do tempo, a ela, vem se incorporando variáveis culturais, sociais e 

políticas. Se faz necessário, pois, expandir o conceito de inovação de forma a incluir as 

condições coletivas para a qualificação de profissionais, a inclusão de setores 

marginalizados, a revitalização do espaço urbano, entre outras. 

Dessa forma, o ambiente de inovação proposto para a RI do Rio Caeté passara 

a ser muito mais abrangente e inclusivo em comparação com a perspectiva dos sistemas 

de inovação tradicionais, onde as estruturas estão sobrepostas e há a sinergia entre os 

agentes, porém, a sociedade, aqui representada por pequenos produtores, detentores de 

conhecimento empírico, precisa estar inserida, visando a eficiência do empreendimento, 

diferentemente do modelo ocorrido nos últimos 50 anos de políticas públicas desconexas. 

9.  Proposta De Intervenção 

O presente documento, visa apresentar uma proposta de   Intervenção, que se 

pauta na revolução pelo conhecimento, e pela produção e por novas formas de gestão do 

conhecimento, buscando elevar o potencial inovador do empreendedorismo local, 

dinamizar a economia regional oportunizando emprego, trabalho, renda, ocupação e mais 

qualidade aos produtos e serviços locais. 

Este modelo de desenvolvimento, que tem como base a hélice tríplice, e 

preconiza a criação de Centros de Referência em Inovação, que não envolvem 

investimentos em infraestrutura nem tampouco em contratação de pessoal e sim, a 

utilização de recursos dos agentes envolvidos (Governo, Empresariado local, ICTs. 

Terceiro Setor etc..). 

Os Centros de Referência em Inovação como o próprio nome diz, tem a 

atribuição de tornarem-se referência regional, para viabilizar o desenvolvimento de 

cadeias produtivas relevantes para os municípios alinhados ao plano estadual de 

desenvolvimento. Para tanto será necessária a criação de Centros de Referencias em 

Inovação nas 12 regiões de integração do estado, tendo como piloto a Região de 

integração do Rio Caeté, nordeste paraense.  

Visando garantir o alinhamento entre os Centros de Referência em Inovação, 

se faz necessária, em uma próxima etapa, a criação de uma Central de Análises, sediada 

em Belém, preferencialmente nas instalações do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá, 

ambiente que proporciona as condições necessárias para o tratamento das informações 

descritas abaixo como atribuições dos parceiros. 
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Deste modo, vimos propor um Projeto de Intervenção para a transformação do 

Centro de Piscicultura - CEPIS, em um Centro de Referência em inovação na Piscicultura 

da RI do Rio Caeté - (CRI Caeté). Cabendo ao Instituto de Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Pará - IFPa, devido ao seu perfil empreendedor iniciado por Nilo Peçanha 

em 1909 o papel de agente multiplicador das ações do referido Centro. 

9.1 Justificativa 

Atualmente vivemos um modelo global de produção baseada na economia do 

conhecimento e nesse contexto, o processo inovativo ocupa o papel principal.  Os 

chamados países desenvolvidos já incluíram, há tempos, a inovação em suas agendas 

políticas. Em meados do século XX, Joseph Schumpeter, economista austríaco em suas 

análises, atrelou o desenvolvimento econômico de um país à sua capacidade de inovar. 

A inovação pode constituir um diferencial nas empresas, indústrias, 

comunidades produtoras e outros atores das cadeias produtivas, além de conferir 

vantagens competitivas e comparativas à produção. Tais vantagens podem alicerçar a 

geração de mais competitividade, ampliação de vagas de empregos diretos e indiretos, 

lucros e, por consequência, aumento da arrecadação. 

Todos esses benefícios constituem contribuições para o desenvolvimento do 

estado e se esse desenvolvimento estiver assentado no fortalecimento das atividades 

econômicas endógenas, pode ser possível viabilizar o fortalecimento sustentável dos 

vários elos das cadeias, oportunizando maior ocupação em empregos e auto empregos.  

O estado do Pará, hoje conta com equipamentos capazes de receber, analisar 

e solucionar demandas tecnológicas de todas suas regiões de integração, o Parque de 

Ciência e Tecnologia Guamá - PCT Guamá, localizado na região Metropolitana de Belém, 

conta com laboratórios de última geração capazes de realizar testes e análises técnicas, 

que acreditadas mundialmente, que serão realizadas em equipamentos de última 

geração.  

Tais equipamentos, associados a ações de parceiros e políticas adequadas 

podem contribuir, em médio prazo, com maior competitividade, melhorando a posição do 

estado do Pará no ranking nacional de inovação, que, atualmente, se encontra na 21a 

posição, entre os 27 estados da nação. 



69  

Desta feita e procurando elevar o potencial inovador do empreendedorismo 

local, dinamizar a economia regional e integrar às diversas regiões do estado do Pará, a 

criação e consolidação do Centro de Referência em Inovação na Piscicultura da RI do Rio 

Caeté - (CRI Caeté), será uma forma efetiva de fortalecer a economia local, oportunizando 

emprego, trabalho, renda, ocupação e mais qualidade aos produtos e serviços locais.  

Este modelo de desenvolvimento, como já citado, não envolve investimentos 

em infraestrutura nem tampouco em contratação de pessoal e sim, a utilização de 

recursos dos agentes envolvidos (Governo Local, ICTs. Setor Produtivo, terceiro Setor 

etc..) visando a sensibilização e qualificação desses agentes no sentido de recepcionar 

as demandas, realizar fóruns tecnológicos visando identificar os “gargalos” existentes, 

hierarquizá-los e encaminhá-los a Central de Análises, onde serão tratadas por equipe 

especializada de acordo com sua expertise e reencaminhados ao Centro de origem para 

que seja realizada uma devolutiva aos demandantes. 

9.2. Objetivos 

9.2.1. Geral 

Estimular por meio de parcerias com a o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Pará – IFPa., a agregação de valor a cadeia da Piscicultura na região do 

Rio Caetés, Nordeste Paraense,  vinculada transversalmente à cadeia da Biodiversidade, 

por meio das estratégias de identificação de gargalos, Prospecção, Disseminação e 

Popularização de soluções, visando à geração de Inovação para o desenvolvimento 

dessa região. 

9.2.2. Específicos 

a) Firmar parceria com outras ICT´s, empresas e governos com a finalidade de 

apoiar o processo produtivo e estimular a dinamização econômica; 

b) Promover a qualificação e aperfeiçoamento profissional de toda a equipe técnica. 

c) Mapear unidades produtivas que compõe os elos das cadeias da Piscicultura em 

Fóruns de APLs e Micro e Pequenas empresas do Estado; 

d) Identificar demandas tecnológicas referentes a agregação de valor dos produtos 

de base das cadeia produtiva listada no objetivo geral; 
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e) Realizar eventos de prospecção, disseminação e popularização de soluções 

tecnológicas; 

f)  Promover qualificações voltadas para os processos de melhorias tecnológicas, 

inovações, gestão e desenvolvimento humano em associações, micro e pequenas 

empresas, disseminando o empreendedorismo inovador; 

9.4. Estrutura do Centro de Referência 

O Centro de Referência em Inovação na Piscicultura da RI do Rio Caeté - (CRI 

Caeté) deverá atender aos requisitos mínimos para seu funcionamento, ou seja, deverá 

conter em sua equipe local (01) um coordenador regional do projeto, que deverá ser 

selecionado dentre os quadros funcionais dos parceiros 

O Coordenador, que deverá ser selecionado dentre os quadros do IFPa, terá a 

atribuição de mobilizar os atores relevantes, alinhar as atividades de organização da 

agenda e conduzir as ações escolhidas para apoio ao desenvolvimento regional. 

A equipe técnica regional deverá contar ainda com o apoio de um(a) assistente 

administrativo e de um(a) profissional técnico(a) de suporte, ambos recrutados 

preferencialmente dentre os alunos do IFPa Campus Bragança.  

A seleção de um local para funcionamento do Centro, que deve comportar 

salas adequadas para as reuniões de atores e a operação executiva do projeto, e contar 

com computador, telefone e outros equipamentos necessários (esse item envolve a 

contrapartida do IFPa). 

9.5 – Metodologia 

A metodologia adotada está amparada no modelo proposto pelo Ministério da 

Educação para as atividades dos CDR - Centros de Desenvolvimento Regional  que tem 

a finalidade é articular as instituições de educação superior e CT&I na base do território 

para, em conjunto com os atores locais, definir estratégias e projetos inovadores para o 

desenvolvimento das respectivas regiões a qual define três etapas: 

 

9.5.1. Articulação e mobilização dos atores; 

9.5.1.1 - Firmar parceria com ICT´s, empresas e governo com a finalidade de 

apoiar o processo produtivo e estimular dinamização econômica por meio de instrumentos 
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legais, visando garantir a legitimidade, o apoio e a execução das atividades que envolvam 

outras instituições; 

9.5.1.2 - Promover a qualificação e aperfeiçoamento profissional de 

Stakeholders, com a finalidade de capacitá-los para a implantação de uma agenda 

tecnológica mínima para a região; 

9.5.1.3 - Promover qualificações voltadas para os processos de melhorias 

tecnológicas, inovações, gestão e desenvolvimento humano em comunidades, 

associações, micro e pequenas empresas; as qualificações profissionais serão sugeridas, 

induzidas e realizadas, em parceria, com a finalidade de atender as demandas mais 

importantes.  

9.5.2. Definição de demandas 

9.5.2.1 - Por meio da realização de fóruns tecnológicos, com a utilização de 

Matriz SWOT (FOFA) visando levantar, validar e hierarquizar demandas, com a 

participação dos stakeholders: órgão públicos, sistema S, produtores, extrativistas, 

assistentes técnicos, pesquisadores, para a definição da agenda,  

9.5.2.2 - Hierarquização de demandas por meio de aplicação de formulários de 

simples hierarquização por atribuição em escala de peso e da matriz de GUT (Gravidade, 

urgência, tendência); 

9.5.2.3 - Os formulários serão aplicados as partes, e após a captação de 

demandas significativas e representativas dos segmentos envolvidos serão realizados 

cálculos estatísticos descritivos (soma, média e moda) por desafio e os resultados, por 

elo de cadeia (quando for o caso). 

9.5.3 - Elaboração da agenda 

9.5.3.1 - Após a identificação e devida hierarquização dos gargalos, deverão 

ser procedidas providências necessárias para o atendimento das principais demandas, 

cujas pontuações apontem maiores pesos, compondo a agenda de demandas do 

segmento a ser apoiado pelo Centro. 

9.5.3.2 - No caso da não existência de tecnologia adequada à solução, a 

Central de Análises, sediada em Belém, deverá identificar formas de induzir a pesquisa 

aplicada.  Serão encaminhadas como sugestão técnica de orientação de linhas de 
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investimento em pesquisa, transferência de tecnologia, extensão tecnológica e/ou 

universitária, nas devidas agências fomentadoras e/ou financiadoras. 

9.6 – Atribuição dos atores envolvidos (Stakeholders) 

9.6.1 - O Papel do Coordenador do Centro: 

✓ Recepcionar e prospectar entraves tecnológicos no setor produtivo; 

✓ Qualificar (hierarquizar) demandas; 

✓ Encaminhar demandas qualificadas a Central de Análise; 

✓ Apresentar devolutiva e disseminar soluções; 

✓ Elaborar calendário de inovação e disponibilizar aos parceiros 

9.6.2 - O Papel das Instituições parceiras: 

✓ Disponibilizar espaço e suporte a realização de seminários tecnológicos; 

✓ Alinhar, disponibilizar calendário e convocar participantes para seminários de 

inovação para o agronegócio; 

✓ Contribuir na disseminação das soluções e na realização de eventos de 

capacitação e de disseminação. 

9.6.3 - O Papel da Central de Análise: 

✓ Capacitação da Equipe técnica; 

✓ Recepção de demandas Qualificadas; 

✓ Promoção de Extensões Tecnológicas (Bolsas); 

✓ Promoção de Pesquisas;  

✓ Promoção de Qualificação de Mão-de-obra do setor produtivo local, (por meio da 

articulação com parceiros); 

✓  Prospectar no ecossistema de inovação as soluções aos entraves tecnológicos; 

✓ Caso não haja soluções mapeadas, identificar qual ICT apresenta condições de 

realizar pesquisa aplicada e realizar a encomenda; 

✓ Eventos de Disseminação (Apoio a eventos estratégicos). 

9.7 – Resultados esperados 

✓ Fortalecimento de ICT’s locais causada pelo maior incentivo a pesquisas e 

geração de novos processos e produtos 
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✓ Atração de indústria de beneficiamento de pescado para a região, proporcionando 

maior geração de emprego e renda e desenvolvimento endógeno da região. 

✓ Possibilidade da geração de produtos inovadores, como beneficiamento e 

utilização de peles (couro), bexiga natatória (grude), e insumos da cadeia produtiva 

como produção controlada de alevinos e de nutrição do pescado. 

✓ Produção em escala de espécies amazônicas possibilitando maior volume de 

exportação baseada em produção estável. 

9.8 – Orçamento 

O orçamento abaixo, demonstra o custeio para a manutenção do Centro de 

Referência em Inovação na Piscicultura da RI do Rio Caeté (CRI Caeté) pelo prazo de 5 

anos, devendo, para tanto, ser selecionado por meio de edital, instituição que deverá atuar 

como interveniente, visando articular os processos burocráticos.

  

Recursos Humanos (bolsas) Unidade Qte  valor unitario   Total %

CRI CAETE NE Paraense - 2 bolsistas 

Graduação 1 graduado e 1 Especialista (2 ( R$ 

600,00) + (1(R$ 2.000,00) + (1(R$ 3.000,00))

Meses 60 R$ 6.200,00 R$ 74.400,00 100,00%

Total ==> R$ 74.400,00 100,00%

Material de Consumo Unidade Qte  valor unitario   Total %

Material de expediente Verba 60 R$ 400,00 R$ 24.000,00 30,77%

Material de limpeza Verba 60 R$ 600,00 R$ 36.000,00 46,15%

Outros Verba 60 R$ 300,00 R$ 18.000,00 23,08%

Total ==> R$ 1.300,00 R$ 78.000,00 100,00%

Diárias Unidade Qte  valor unitario   Total %

Diárias – Locais Un. 500 R$ 420,00 R$ 210.000,00 84,54%

Diárias – Nacionais Un. 120 R$ 320,00 R$ 38.400,00 15,46%

Total ==> 620 R$ 740,00 R$ 248.400,00 100,00%

Passagens Unidade Qte  valor unitario   Total %

Rodoviarias Un. 120 R$ 100,00 R$ 12.000,00 28,57%

Aereas locais Un. 0 R$ 0,00 R$ 0,00 0,00%

Nacionais Un. 25 R$ 1.200,00 R$ 30.000,00 71,43%

Total ==> 145 R$ 2.300,00 R$ 42.000,00 100,00%

Pagamento Pessoa Jurídica Unidade Qte  valor unitario   Total %

Sistema gestão verba - R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 12,83%

Taxa de administração (interveniente) verba - R$ 67.920,00 R$ 67.920,00 87,17%

Total ==> R$ 77.920,00 R$ 77.920,00 100,00%

Total Geral R$ 520.720,00
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