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APICULTURA E CIÊNCIA NO PIAUÍ

A

produção apícola é a criação
de abelhas em
colmeias artificiais para produção de mel.
Por meio dessa
atividade, agricultores familiares podem
diversificar sua produção
ampliando sua renda e
a dieta das suas famílias.
Objetivando colaborar
com a produtividade
apícola no Piauí, a Dra.
Elayne Vasconcelos
desenvolveu pesquisa
avaliando a produtividade

e manejo apícola como
alternativa ao desenvolvimento sustentável e
agroecológico em áreas
de vegetação de caatinga
nativa, na cidade de Cocal,
região Norte do Piauí.
Nessa pesquisa realizou-se um levantamento
florísticos identificando 86
espécies na cidade de Cocal com potencial florístico
para produção apícola. A
imagem acima apresenta as
fotomicrografias dos grãos
de pólen das espécies:
Oxalidaceae (A); Turneraceae (B); Boraginaceae

(C, D); Fabaceae (E, M);
Verbaneceae (F); Bignoniaceae (P); Euphorbiaceae, (I, J, N); Myrtaceae
(G); Solonaceae (H); Rubiaceae (L) e Malvaceae
(O), identificadas pela
pesquisadora. O projeto
foi desenvolvido no Instituto Federal do Piauí
(IFPI), Campus Cocal,
com o apoio da Fundação
de Amparo à Pesquisa do
Estado do Piauí(FAPEPI)
e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPQ).

CONFIRA A APRESENTAÇÃO DA
PESQUISA EM VÍDEO ACESSANDO O
QR CODE ACIMA.

EDITORIAL

A

degradação ambiental é um
grande motivo de preocup a ç ã o d a destruição do meio
ambiente é um grande motivo
de preocupação da comunidade
global. A quantidade de poluição
emitida pela humanidade em locais inadequados, desmatamentos,
esgotamento de recursos naturais e outros
problemas prejudicam todo o ecossistema e
reduz consideravelmente a capacidade da natureza de se regenerar. A poluição e descartes inadequados nos rios e mares, diminuem
a nossa capacidade de abastecimento de
água, elemento essencial para a sobrevivência
das espécies no planeta.
Frente a um desafio cada vez mais difícil
de ser superado, a ciência surge como um
ponto de partida para modificar essa realidade. As inovações tecnológicas e conhecimentos científicos em prol de uma maior
sustentabilidade auxiliam na percepção desses
problemas e na resolução deles. A exemplo
disso, podemos ver a utilização de modelos
teóricos e práticos para inserção das práticas
sustentáveis no cotidiano das cidades. Órgãos
governamentais discutem novos modelos
de utilização dos recursos naturais, além
de estratégias para a diminuição de gases
poluentes na atmosfera terrestre como, por
exemplo, o dióxido de carbono (CO2).
Serão necessárias mudanças profundas e
imediatas. Os dados estatísticos sobre esses
impactos ambientais do qual dispomos hoje
são alarmantes. Essas estratégias podem ser
alcançadas com nosso esforço coletivo, mas
ainda será necessário avançar na percepção
do ser humano como sendo parte integrante
da natureza, ao invés de um ente separado.
O Instituto Nacional de Pesquisas Es-

paciais (INPE), por exemplo, é um órgão

EXPEDIENTE

governamental responsável pela divulgação
de dados como queimadas e o desmatamen-

to ilegal em territórios indígenas. Sua missão

é o desenvolvimento, operacionalização e
utilização de sistemas espaciais para o avanço

da ciência, da tecnologia e das aplicações nas
áreas do espaço exterior e do ambiente terrestre. Ele oferece produtos e serviços inovadores em benefício da população brasileira.

É a partir de dados coletados por instituições

como o INPE que os governos podem agir

para o controle dessas irregularidades, além
de incentivar a população a um consumo
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consciente em relação ao meio ambiente.

O trabalho da ciência, assume então em

nossos tempos de antropoceno, uma tarefa

humana de esforço pela nossa auto-preservação como espécie, pois a vida em um planeta em desequilíbrio, com eventos climáticos

cada vez mais catastróficos, recordes de
ondas de frio e calor, desertificação, perda da

fauna e flora, e outros fatores, causam consequências que afetam toda a humanidade.

A ciência, com seu vasto acervo de

conhecimentos pode ser a nossa guia no
diagnóstico da situação e na orientação de

que formas podemos nos organizar para
cuidar melhor do nosso planeta, no entanto

a tomada de consciência é uma tarefa individual, que só trará efeitos práticos com uma
sociedade madura, consciente da relação

interdependente entre homem e natureza,

determinada a defender a ciência e a cobrar
as autoridades que têm esse poder de decisão.
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TERRA EM SILÊNCIO: IMPACTOS
DA PANDEMIA
A professora doutora e ambientalista, Elisabeth Mary, conversou com a Sapiência sobre os impactos ambientais no mundo,
acerca das questões que envolvem a pandemia de Covid-19, que se espalha pelo mundo há mais de 2 anos

F

alar sobre os impactos ambientais não é uma tarefa fácil,
principalmente quando o objetivo principal é reduzir todos
os tipos de poluição que existem hoje no mundo. Após o
decreto da pandemia de Covid-19, pela Organização Mundial de Saúde (OMS), no início de março de 2020, pode-se
verificar uma diminuição significativa da emissão de gases na
atmosfera, como, por exemplo, Dióxido e Monóxido de carbono.
Para Elisabeth Mary, essa diminuição foi causada a partir da diminuição de fluxo de pessoas, ocasionado pelo lockdown, além
da diminuição do fluxo de transportes pelas cidades.
O ser humano tem de repensar a sua forma de se relacionar
com a natureza, e desse modo, reduzir os impactos ambientais
ocasionados pela ação humana, destaca Elisabeth.
Elisabeth defende que a Educação ambiental é uma
construção de hábitos, valores, em relação a sua relação com
a natureza. Contudo, a partir de sua perspectiva, as pessoas
não conseguem compreender isso, e apenas categorizam a
educação ambiental como uma disciplina. Ela também defende
os princípios dos 5 Rs na coleta de lixo: reciclar, reutilizar,
reaproveitar, repensar, recusar e reduzir. Educação ambiental é
construção de hábitos, valores, em relação a sua relação com a
natureza.
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Como podemos pensar em
um futuro a partir da dimensão
do desenvolvimento sustentável,
dessa dimensão social, da vida
saudável, da harmonia com a natureza?
A sociedade de forma geral
não tem como viver sem o uso
dos recursos naturais, isso não
seria possível. Para que possamos
alcançar o desenvolvimento sustentável que para muitas pessoas
ainda é utópico, ainda é um
sonho que não se alcança, ainda
que já tenha avançado tanto em
termos de utilização dos recursos
naturais e em termos de legislação ambiental, ainda é uma
coisa que para muitas pessoas,
até para estudiosos é uma coisa
inalcançável. Então, eu penso
que a melhor maneira de encontrarmos essa possibilidade dessa
harmonia com a natureza é de
nós seres humanos nós, enquanto
população, enquanto sociedade,
repensarmos os modos de produção, repensarmos nossos hábitos,
costumes e nossa próprias forma
de tratamento com a natureza,
da compreensão e do respeito da
dinâmica natural, muitas vezes
parte somente de uma pequena
parcela. Eu costumo observar
principalmente quando vou trabalhar com os nossos alunos em
sala de aula e com a população
de forma geral, ainda existe uma
falta de aprofundamento na compreensão do que seja meio ambiente, no que seja essa relação
harmoniosa com a natureza. En-

tão, acredito que o caminho seja
esse, de repensarmos os modos de
produção, rever nossos hábitos de
consumo e para isso nós precisaríamos investir em educação, além
da escola, pois educação não se
faz só dentro da educação formal,
mas construindo um processo
educativo que envolva todos com
o mesmo propósito que é viver
melhor, mas para viver melhor
temos que viver em harmonia
com o ambiente que nos sustenta, que nos possibilita existir.
Em matéria de desenvolvimento sustentável e geoconservação, como você avalia o Piauí,
nós estamos a frente dando
exemplo para outros estados ou
estamos atrasados?
Em relação, por exemplo ao
desenvolvimento sustentável
eu não posso falar pelo estado
como um todo, pois acho muito
complicado definir o que é bom
exemplo e mau exemplo, pois
depende do ponto de vista de
cada um, mas eu vejo algumas
coisas pois eu conheço o Piauí
todo em viagens mas não conheço de estudos, a minha concentração de estudos é mais no
litoral. Mas, o que eu observo nas
viagens conversando com alunos
e professores, nas oportunidades
que eu já tive, é que temos algumas iniciativas interessantes
que conseguem prover uma
relação mais harmoniosa com
o ambiente, mas também tem,
infelizmente, ações que são mais
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degradantes do que impulsionam
algo positivo, então eu vejo de
certa forma com alguma preocupação. Em alguns aspectos não
estamos indo no caminho que
deveríamos ir, em outros aspectos estamos. Por exemplo, o que
falamos de geoconservação, em
termos de conceito, em termos
de desenvolvimento ainda é recente no Brasil. No Piauí, ainda
é mais recente. Não o uso do
recurso natural, não o uso da geodiversidade, mas o uso do termo
geoconservação, esse processo de
geoconservação é uma coisa mais
recente. Eu vejo com preocupação os processos de degradação
que são impostos no nosso litoral,
o nosso litoral é muito pequeno,
em termos de extensão, em face
da dinâmica das regiões costeiras,
com a interface com os oceanos,
meio aquático, meio terrestre e a
própria interface que geralmente
todas as regiões litorâneas. Têm
a entrada dos rios, e trazem os
sedimentos do continente para
oceano. Então, temos também
interface entre a água salgada e a
água doce o que vai trazer por
exemplo o desenvolvimento dos
manguezais, então, vemos com
preocupação alguns aspectos que
vão interferir na geodiversidade,
biodiversidade e consequentemente vão interferir na vida da
população. Pois, nós usamos esses espaços, os espaços costeiros
são os espaços mais ocupados no
mundo como um todo, então,
eu vejo com certa preocupação.
Não saberia explicar bons e maus
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exemplos, não gostaria de dar
esse tipo de juízo de valor porque
depende muito do ponto de vista, eu posso considerar um mau
exemplo e outra pessoa de outra
perspectiva pode considerar que
não. Eu vejo com preocupação
algumas situações que acontecem
no nosso litoral, por exemplo: eu
não tive acesso a estudos de impacto ambiental de algumas ações
que acontecem no nosso litoral
como a construção dos parques
eólicos e a construção de recortes. Nós temos alguns elementos
da geodiversidade do nosso litoral que foram pouco estudados,
mas já temos estruturas humanas
próximas ou até nessas áreas e
isso é muito preocupante. Além
da nossa forma de uso, tem os
nossos turistas e visitantes, embora a pandemia tenha limitado os
períodos de grande pressão sobre
o litoral. Têm períodos que há
muita atividade, então isso provoca muitas formas de degradação
sobre a geodiversidade.
Não se tem conhecimento
acerca da origem do vírus. Existe possibilidade de que o vírus
tenha vindo de mercados de
animais silvestres na China? Essa
questão tem uma relação direta
com a degradação que fazemos
com o meio ambiente?
Em relação ao vírus em si eu
já tenho ouvido alguns comentários, tenho sido questionada
por alunos quando trabalho com
a disciplina de biogeografia que
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analisa a distribuição dos seres vivos sobre os espaços geográficos
e discutimos algumas questões
sobre o surgimento de novas espécies, o surgimento da Covid-19
é uma questão que ainda vamos
estudar. Quando falamos dessa
possibilidade da alimentação, o
que os seres humanos fazem em
alguns locais do mundo com animais silvestres, é uma coisa muito
complicada de analisar, pois é
um aspecto cultural que vem da
tradição, para algumas populações
até milenares que vão bem além
do tempo do Brasil, por exemplo. É muito complicado você dizer que não pode se alimentar de
animais silvestres pois tem alguns
vetores de doenças, eu já passei
por algumas experiências de conversar com pessoas do interior,
sabemos que no brasil tem uma
legislação ambiental que proíbe
o consumo de animais silvestres,
mas como vou dizer para um pessoa que está passando fome que
ela não pode comer? É uma situação muito difícil de analisar. Eu
acredito que para todo processo
de harmonia com a natureza parte da educação. Deve-se pensar
em outros métodos, não apenas
de convencer, pois a palavra
conscientizar é inerente à própria
pessoa. Ninguém conscientiza
ninguém, se eu não quero me
conscientizar eu não vou me
conscientizar. Nos sensibilizamos
às pessoas, mobilizamos as pessoas
a repensar o seu modo de viver,
o seu modo de se alimentar,
mostrar para ela outras oportuni-

dades, outras possibilidades para
que as pessoas, individualmente,
refletiam no coletivo, repensem
e digam realmente: “eu poderia
então substituir essa forma de
alimentação para diminuir a pressão sobre o meio ambiente e os
seres vivos e evitar riscos maiores
para mim? A questão é que as
pessoas as vezes não tem acesso a

A terra ficou
silenciosa, nunca
a terra ficou tão
silenciosa como ficou
agora por conta de
estarmos em casa;
dos transportes não
estarem circulando
essa informação. As pessoas não
têm acesso a educação no sentido
não só da construção dos hábitos mas também da informação.
Eu percebo, nesse momento da
pandemia, o quanto está sendo
importante o trabalho da mídia,
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de quem está à frente de informar a população. Infelizmente, a
gente tem a desinformação que
está sendo muito perigosa. Seria
o ideal que nós pudéssemos evitar se alimentar desses seres que
como estão na natureza. Nós seres humanos temos um potencial
biótico diferente, temos um organismo diferenciado. Às vezes,
esses animais não são benéficos
para nós, mas algumas populações
do mundo já estão habituadas,
o seu organismo já se habituou.
Então, quando esse hábito se
dissemina para outros lugares,
isso vai interferir no nosso metabolismo, então é perigoso. Essa é
a preocupação com a origem do
vírus da covid-19.
A moda é uma das indústrias
que mais agride o meio ambiente, uma pesquisa recente aponta
que ela é a segunda indústria
que mais polui. Na quarentena,
houve queda nesse mercado.
Nós devemos repensar o consumo no nosso dia a dia?
Isso é uma coisa muito interessante. Meu filho me perguntou: por que a moda é a indústria
que mais impacta o meio ambiente? Eu disse: vou lhe dar só um
exemplo, a moda usa muita tintura, muito material para tingir
e isso é lançado diretamente no
recurso hídrico. Eu sei porque já
vi fábricas fazendo isso. Eles usam
tintura para modificar padronagem e todo material residual vai
direto para a água e vai sem nem
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um tratamento para o rio. O que
eu imagino em relação ao que
aconteceu agora na pandemia,
vejo que essa é uma oportunidade, e que pode até ter uma
implicação futura na indústria da
moda. A indústria também vai
repensar suas formas de trabalhar
e já existem empresas que estão
trabalhando de forma diferenciada. Essa foi uma oportunidade
que surgiu para nós enquanto
sociedade, para revermos nossos
hábitos de consumo exagerado,
pois estamos consumindo o que
está além da nossa necessidade.
Se aprendermos a conviver com
aquilo que nós precisamos e não
com aquilo com o que desejamos
ter, vamos conseguir encontrar
uma forma melhor de se harmonizar e diminuir a pressão sobre
os recursos naturais. Tudo o que
compramos vem do recurso natural, tudo que está ao nosso redor
desde o livro, a cerâmica, lâmpadas, fios, tudo que nós, seres
humanos, construímos, tiramos
do recurso natural. Ele é transformado pela indústria e chega
na nossa mão em forma de produto. Aprendemos muito nessa
pandemia. Como economizar e
como fazer arranjos na própria
roupa, pois não estamos podendo
comprar roupas novas. A pandemia realmente nos deu essa oportunidade de repensarmos nossa
forma de consumir e de pensar o
que é mais importante para nós.
Ter o que precisamos e não só o
que desejamos. Aqui na minha
residência, por exemplo, tivemos

economias muito significativas
em muitos aspectos. Dizer que a
pandemia foi um bem, pelo amor
de deus, quem vai dizer uma
atrocidade dessas? Estamos todos
loucos para poder voltar à nossa
vida que antes achávamos que
era normal, agora nem sabemos
como vai ser, mas a pandemia nos
trouxe algumas lições e uma delas foi essa de repensarmos nosso
consumo.
No primeiro ano da pandemia de Covid-19, houve diminuição da atividade industrial
e dos meios de transportes que
ocasionaram uma redução considerável dos gases poluentes que
contribuem para várias mudanças climáticas, e que são danosas
para nós. Essa é uma oportunidade de avaliarmos nossos hábitos
de consumo? Como devemos
nos portar enquanto pessoas que
dividem esse planeta?
Essa questão é bem interessante porque percebemos, não só esses exemplos, que muitos animais
começaram a se sentir mais livres
para circular, eles perceberam
que não estavam tendo aquela
ameaça constante da presença do
ser humano, do barulho. A terra
ficou silenciosa, nunca a terra
ficou tão silenciosa como ficou
agora por conta de estarmos em
casa; dos transportes não estarem
circulando, e isso, claro, diminuiu
também as emissões dos gases
que vão para atmosfera e que
vão criando essas capas de CO2
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que impedem até a visão. Isso
demonstra para nós primeiro que
a natureza tem uma grande capacidade de resiliência, de se repor,
mas ela tem um limite para isso, e
também que a natureza não precisa do ser humano para recomeçar sua dinâmica natural. Então,
isso é importante para pensarmos
se não seria o ideal recomeçarmos
essa relação com natureza já que
ela está demonstrando que o que
estamos fazendo está interferindo
significativamente na sua dinâmi-

O ser humano tem de
repensar a sua forma
de se relacionar com
a natureza
ca a partir desses exemplos, coisas
que não víamos e estamos voltando a ver. Por que que os peixes
voltam? Porque a água deixou
de ser turva. A água começou a
ficar mais cristalina porque não
havia mais poluentes entrando
nela, não tinha mais elementos
externos que estariam provocando essa poluição e impedindo os
peixes de aparecerem lá. Então,
essa é uma oportunidade que o
ser humano tem de repensar a
sua forma de se relacionar com
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a natureza, se relacionar com os
recursos naturais e aprender a
pesquisar, estudar e buscar; e aí a
ciência entra com muita força no
sentido de encontrar alternativas
para os usos desses recursos naturais, encontrar formas alternativas
de transporte, buscar transportes
que sejam menos poluentes, que
utilizem menos esses produtos.
Temos muitas opções, mas infelizmente opções que ainda estão
no processo inicial e que o custo
ainda é muito elevado, e aí há
pessoas que acham que esse custo
elevado também faz parte dessa
dinâmica e dessa política de “ah,
não vamos investir porque se investirmos, quem produz o agente
poluidor vai ficar no prejuízo”,
mas que se com o tempo todo
mundo entender a importância
de utilizarmos esses recursos de
forma melhor, todo mundo vai
sair ganhando com isso: vamos
sair ganhando enquanto população, enquanto sociedade, e vamos
sair ganhando enquanto a gente
permitir que a nossa natureza
continue respirando naturalmente na sua dinâmica e que ela não
deixe de viver a sua própria vida
e também nos permita viver, pois
temos que lembrar – e isso já
foi até demonstrado em algumas
versões cinematográficas, no imaginário do ser humano, que se
acontecesse o desaparecimento da
humanidade, a Terra continuaria.
Mas se a Terra desaparecer, o ser
humano vai desaparecer junto.
É uma questão que eu costumo
debater: eu não considero o ser

humano parte do ambiente, considero o ser humano como meio
ambiente, todos nós somos meio
ambiente, todos nós somos natureza. Tem até um estudioso da
geografia chamado Carlos Valter
Porto Gonçalves, que tem um
livro chamado ‘Os Dois Caminhos do Meio Ambiente’, em
que ele diz assim: ‘O conceito de
natureza não é natural. Por que?
Porque todos nós somos seres

Os vírus são seres
vivos considerados
entre os mais
complexos, também
entre os mais simples,
pela sua constituição
humanos que nomeamos, que
estudamos, que fazemos ciência,
construímos o conhecimento.’ E
esse conhecimento tem que estar
ao nosso favor, mas para isso, temos que entender a dinâmica da
natureza, respeitar essa dinâmica
e aprender a conviver com ela.
Então quando a gente interfere
demais e a natureza responde
forma abrupta, que nos leva até
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a perder vidas, além de bens materiais, ela também responde de
forma positiva, demonstrando
que essa nossa ausência temporária faz com que ela retome a
sua dinâmica anterior, então isso
é mais uma oportunidade de
aprender com a natureza, porque
aprendemos com ela todo dia.
Professora, sobre a origem da
Covid-19, que é muito ligada a
essa agressão ambiental: existem
formas de se prever as epidemias
e pandemias, não foi diferente
com a covid, ela foi alertada por
infectologistas um tempo antes
de acontecer, mas por conta da
degradação natural, acabamos
por sucumbir a essa situação. A
pergunta em si é: de que forma
isso poderia ter sido evitado? Se
tivéssemos degradado menos a
natureza isso poderia ter sido
evitado?
Olha, eu não sei dizer se
poderia ter evitado a pandemia,
porque os vírus são seres vivos,
considerados entre os mais complexos, também entre os mais
simples, pela sua constituição. Ao
mesmo tempo eles são complexos porque têm uma alta capacidade de duplicação. Muitos deles,
incluindo o próprio coronavírus,
têm uma capacidade enorme
de mutação, isso faz com que
eles sejam altamente resistentes.
Então, existem inúmeras espécies de animais e vegetais que
nós, seres humanos, ainda não
conhecemos, e todo dia nós sa-
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bemos que espécies desaparecem
e espécies surgem. Então ainda
é uma incógnita, a ciência ainda
vai ter que estudar muito, mas
parte dessa situação que a gente
vive, está relacionada também
aos nossos hábitos de higiene, às
condições sanitárias que nos colocam suscetíveis à disseminação
desses vírus. Quando eu vejo os
comentários de que isso já se previa, porque os nossos cientistas
têm um potencial muito grande
de análise sobre a possibilidade
de disseminação desses vírus,
eu entendo que nós precisamos
ouvir mais a ciência e respeitar
mais o conhecimento científico,
nos preparar mais para o futuro.
Eu não gostaria que acontecesse,
mas eu acredito quando ouço os
infectologistas do mundo inteiro
dizerem que existe a possibilidade de ter outras pandemias. E
as pandemias, se voltarmos um
pouco na história, não terminam
em um ano, tem pandemias que
levam 3, 4, até 5 anos para poder
se ter pelo menos uma perspectiva de controle desses seres, que
costumamos chamar de nossos
inimigos invisíveis, já que estão
no ar, nas superfícies, nas gotículas respiratórias, não podemos ver.
Então, eu vejo com preocupação essa questão da possibilidade
futura de novas pandemias, mas
infelizmente eu vejo também
como uma probabilidade muito
presente, a partir da confiança
que temos na ciência, são estudos que mostram possibilidades
reais. Acho que as sociedades e

os governos do mundo inteiro
precisam buscar novas políticas
que ouçam mais a ciência e os
especialistas. Claro, nós não podemos deixar de usar os recursos
naturais, em momento nenhum
dizemos que temos que deixar de
usá-los, porque isso seria um tiro
no pé e o fim da nossa existência,
mas precisamos realmente repensar a forma de uso dessa natureza,
e ouvir a ciência tanto no sentido
do uso dos recursos naturais na
indústria mas também no sentido
da saúde e das medidas sanitárias.
Seria muito importante termos
essas pessoas envolvidas nos grupos de tomadas de decisões, para
que possamos ter informações
baseadas na ciência e nos estudos,
porque são estudos que não são
de 1 ou 2 anos, se leva 10, 15
anos para se realizar um estudo
desses, para se chegar ao ponto
de ir à público, como a OMS
fez, e dizer que iremos enfrentar
uma pandemia. Tudo que vem
acontecendo mostra o quanto a
ciência pesquisou corretamente,
estamos vendo as projeções
da doença a partir de estudos
realizados, então acho que é
preciso acreditar e valorizar os
estudos científicos, porque são
utilizados métodos muito rigorosos e só é publicado quando se tem uma margem de
confiança acima de 50%. Acho
que é nesse sentido que precisamos ir, para que possamos se
preparar melhor para possíveis
futuras pandemias que venham
a acontecer.
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Professora, sabemos que há
um problema grave no litoral
piauiense, principalmente naquilo que chamamos de um “novo
litoral piauiense”. Quem vai
para Barra Grande enfrenta de
cara um problema visível, por
exemplo, o problema da água, a
menos que se hospede em um
resort a água não será problema.
Como você vê essa situação além
de aglomerações nos litorais em
meio a transmissão do vírus? E
sobre o problema da gentrificação de Barra Grande?
Eu tenho uma preocupação
muito grande com o nosso litoral. Não nasci no litoral, sou
de Teresina, mas desde o meu
primeiro contato com o oceano,
a relação era muito harmoniosa.
Tive uma infância toda baseada
no convívio na praia do Coqueiro, na época não tinha energia
elétrica nem água encanada, mas
a relação era harmoniosa, me
lembro de bem criancinha estar
na praia às 5 da manhã para comprar o peixe direto do pescador.
Então, vejo com muita preocupação por vários motivos: primeiro,
pela extensão do nosso litoral. O
nosso litoral é o menor do país,
só tem 66 km de extensão linear,
em função disso, quanto maior a
pressão da população fazendo uso
dos seus recursos, menor vai ser
essa disponibilidade, é uma questão bem fácil de entender. Então,
temos uma população em torno
de 35 a 40 mil habitantes na região dos municípios costeiros e
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nesses municípios o que vemos:
A própria questão da água nas
regiões litorâneas de forma geral
já é complicada em função da
presença do oceano. Já sabemos
que a interligação das reservas
hídricas não se dá somente pela
superfície, mas também pelo
subterrâneo, então temos uma
grande influência da água salgada
sobre esses mananciais hídricos do
continente. Então, há uma relação muito grande, se você perfurar um poço na beira da praia,
imediatamente a água do oceano
vai invadir. Vi isso na praia de
Atalaia e fiquei horrorizada, perguntei: ‘porque estão perfurando
um poço?’ ‘para trazer água doce
para tomar banho’. Não tem
como conseguir na beira da praia.
É preciso se afastar bastante da
margem do oceano para perfurar
e fazer a canalização. Então isso é
uma preocupação, já que não temos água de qualidade no litoral
de forma geral, se você for tentar
beber água da torneira que não
seja tratada, você verá o teor de
sal que é muito grande. Então
geralmente nos litorais a melhor
maneira de se ter água é trazendo
do interior do continente para as
pessoas, isso é uma coisa da dinâmica natural do ambiente. Aí se
soma isso à pressão da quantidade
de pessoas usando, mesmo tendo
esse trabalho das adutoras e da
canalização não conseguiremos
sustentar uma população que
é normalmente de 35 a 40 mil
habitantes, pulando para 200 mil
habitantes como tem às vezes nos

feriados e período de férias. Eu
não sei até que ponto as nossas
instituições que lidam com essas
questões vão conseguir dar sustentação a essa demanda. E não
é só relacionado à água, existem
outras preocupações também:
em relação à alimentação, energia elétrica, etc., mas ninguém
sobrevive sem água, então é uma
grande preocupação. Então, essa
entrada de empreendimentos
sem o estudo mais aprofundado
e participação da sociedade local,

Corremos o risco de no
futuro não haver mais
um litoral onde nós,
população, possamos
usufruir dele
é um processo que vem realmente prejudicando o nosso litoral.
Eu tenho muito medo de um
dia chegar lá e não reconhecer
mais o litoral do Piauí. Lá em
2007 eu levei meu orientador do
doutorado para lá pela primeira
vez, depois fui de novo em 2009.
Quando ele esteve comigo em
2007, ele ficou muito admirado
com a beleza do nosso litoral,
porque Santa Catarina é totalmente diferente daqui. Ele ficou
muito admirado com os espaços
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que tinham pouca interferência, em compensação, ele ficou
muito triste quando chegou em
alguns espaços com um excesso
de interferência,. Já houve uma
diferença considerável nas duas
viagens, então eu me preocupo
bastante. Há um empreendimento ao lado de um campo
de arenito, que são as estruturas
rochosas derivadas da movimentação do vento, que acaba por
construir essas rochas chamadas
arenito eólico, como falei a
nossa geodiversidade ainda não
é tão conhecida e valorizada, o
que leva por exemplo a ter residências em cima das rochas da
Pedra do Sal. Houve um tempo
em que a legislação não era a
mesma e ficava difícil de se questionar certas coisas porque os valores eram outros, mas que hoje
em dia não seria mais permitido.
Eu vejo que é preciso que os
nossos governantes repensem essa
facilidade de entrada dos empreendimentos. Não estou querendo evitar que as pessoas venham
para o nosso litoral, é importante
para a população ter a sua fonte
de renda. O que eu quero dizer é que é preciso conhecer e
entender a dinâmica [natural] e
trabalhar aquelas possibilidades
que são mais adequadas. Por que
não trabalhar com a população
local? Por que não trabalharmos
com as pequenas pousadas, com
a convivência com os moradores, pescadores, etc., por que
não? Por que é tão necessário
construir resorts? Eu não vejo
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sentido, já vi até pessoas que se
hospedam nas grandes pousadas
e nem tomam banho no mar, banham só na piscina, qual é o sentido? Conheço alguns resorts em
estados do Nordeste que ficam
um do lado do outro, e como a
praia é pública, existe apenas uma
pequena faixa para as pessoas passarem, mas mesmo assim, é uma
coisa muito complicada, tenho
muito apreço pelo nosso litoral
e também medo do que pode
acontecer. Recentemente, fiz
uma pesquisa com os estudantes
da universidade, relacionada a
história do porto de Luís Correia
e ainda que a pesquisa tenha sido
bibliográfica em função da pandemia, é possível observar a quantidade de implicações ambientais
negativas de construções no litoral. Então, é preciso ser muito
bem pensada e estudada... E
a maior preocupação com o
nosso litoral é a sua extensão:
ele é pequeno, então corremos
o risco, diante da fragilidade
do ambiente costeiro, somando
a essas construções inadequadas
e a pequena extensão, corremos
o risco de no futuro não haver mais um litoral onde nós,
população, possamos usufruir
dele, para relaxamento, recreação, para momentos de tranquilidade com nossas famílias.
Essa é minha preocupação e
acho que deveria ser repensado
e estudado mais e se ter mais
cuidado com as permissões dadas a esses empreendimentos
no nosso litoral.

Como podemos solucionar o
aumento de lixo hospitalar em
locais inadequados, por exemplo,
o descarte irregular de máscaras
de proteção (N95)?
Em relação aos resíduos sólidos, o lixo hospitalar tem sido,
talvez, uma das maiores preocupações dos gestores, de forma geral, para solucionar essas
questões. Até porque tem um
setor privado, também envolvido,
que dificulta mais a questão do
lixo hospitalar. É uma situação
preocupante. Eu lembro que,
no início da pandemia – e aí a
importância da informação também entra nesse momento –, as
orientações sobre o descarte começaram de uma forma. Depois,
se percebeu que não, se passou
a conhecer melhor a doença,
sua disseminação, e começaram,
então, a dar as informações de
forma mais concreta à população.
Eu vejo com preocupação uma
possibilidade disso impedir ou talvez fazer com que essa pandemia
demore mais a ser controlada,
porque não sabemos como é que
está sendo esse manuseio. Nós,
que temos acesso à informação,
conseguimos talvez descartar.
Nós achamos que consegue descartar da forma correta, na realidade. Porque depois que sai da
nossa casa, a gente não sabe para
onde é que vai. Aqui no meu
condomínio, por exemplo, tem
acordo com uma ONG – e acho
que com a prefeitura também,
se não me engano –, que a cada
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15 dias, a gente faz aqui a coleta
seletiva, separa plástico, papel,
pilha, matéria orgânica – são dois
ambientes diferentes de depósito
–, mas não sei, depois que sai
daqui, para onde é que vai. Isso
aí eu não tenho como responder.
Eu sei que a gente separa, organiza, somos orientados a lavar,
limpar, para não levar nada sujo,
para não haver contaminação. E
quando começou a pandemia, a
gente também recebeu a orientação de como acondicionar a
máscara, quando é descartável
– antes de começar a usar a máscara de pano, tecido –, e tinha
esse cuidado sempre de colocar
dentro de um outro recipiente
e etiquetar – “aqui tem uma
máscara usada” –, mas até onde
quem faz isso – a população toda
faz isso? – não tem como todo
mundo fazer isso. Tem dois caminhos, talvez. Não dá para ter
certeza, mas acredito que tem
dois caminhos. Um caminho é
os gestores, as pessoas que estão à
frente da produção, trabalharem
com políticas num processo de
informação, orientação, e dentro
da sua produção melhorar a qualidade desse material que estão
produzindo. Essa questão do insumo das vacinas é um problema
que nós vamos ter que enfrentar,
e eu não sei se a gente vai dar
conta, por que a quantidade de
seringas que vão ser descartadas…
Deus queira que os gestores dos
hospitais e das unidades de saúde
que vão aplicar essas vacinas tenham esse cuidado de descartar
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de uma forma correta. Outra
possibilidade, como eu já falei, é
o investimento na educação, o
investimento na informação, na
sensibilização das pessoas, de saber
fazer o uso correto desse material, a lavagem correta, com que
a máscara dure mais tempo possível. E acho, na minha modéstia
opinião, que tão cedo a gente
vai tirar esse elemento do nosso
vestuário, porque eu vejo com
preocupação a característica do
coronavírus. Ele é um vírus muito resistente, pelo que a gente
está observando. Tanto é que não
tem nenhuma medicação eficaz.
Tem tratamento dos seus efeitos.
O tratamento que a gente está
vendo aí, a quantidade absurda de
óbitos tendo no Brasil e mundo
inteiro… Então, percebemos que
nós vamos conviver muito tempo
com esse vírus. Provavelmente,
a gente vai conviver muito tempo com essa nova vestimenta.
Um dia vamos vai deixar de usar
a máscara? Eu espero que sim.
Agora, uma coisa que eu gostaria
que não deixasse de fazer parte,
é manter esses nossos cuidados
sanitários, um ganho que a gente
vai ter – mesmo quem já fazia,
tinha esse cuidado, essa preocupação. Que a população de
forma geral, no mundo inteiro,
assuma a importância desses cuidados sanitários, para justamente
também diminuir a chance de
outras doenças surgirem, não é
só o coronavírus. Se for fazer
uma análise histórica, a gente
vai perceber que no passado as

condições de saúde e a medicina,
não estarem tão avançadas como
hoje, podem ter possibilitado
uma grande contingência de fatalidades. Então, a nossa medicina
é muito grande. Olha só como
é que está a nossa longevidade,
a nossa expectativa de vida, cada
vez maior, por conta do avanço
da medicina! Uma vacina leva 10
anos para ser produzida, e nós estamos com uma vacina produzida
há menos de dois anos. Já conseguimos o deslumbre da vacina! A
gente precisa aprender com essa
situação que a gente está vivendo. Se a gente pode dizer que
tem algum ganho é a retomada
dessas medidas sanitárias que
muita gente pode ter esquecido.
Outras doenças – já saíram até
informações na mídia – eu assisti
recentemente, sobre, por exemplo, a conjuntivite. Tem caído
muito a incidência de conjuntivite e outras doenças que são por
disseminação, porque as pessoas
aumentaram sua higiene pessoal
e também de sua casa. Isso vai
ser um ganho. Espero que essas
medidas as pessoas não esqueçam
– ah! acabou a pandemia, todo
mundo vai poder ficar normal...
Deixem de usar a máscara, tudo
bem, para poder a gente se ver,
sorrir para todo mundo, mas que
não deixem as medidas sanitárias.
Que a gente sustente-as, mantenha, melhore cada vez mais. São
esses dois caminhos: tem o de
quem está à frente do processo e
de quem está recebendo, que é a
população ser informada. Que os
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processos educativos possam contribuir para isso. É nesse sentido
que eu vejo a situação.
Em 2016, uma das medidas
do Acordo de Paris foi reduzir a
emissão dos gases que aceleram
o aquecimento global em 1,5°
C, mas os EUA, na gestão de
Donald Trump, maior país em
poluição do mundo, saiu desse
acordo. Embora o presidente
estadunidense atual, Joe Biden,
tenha reconduzido a potência a
esse acordo, como isso impacta a
questão ambiental? De que forma essas gestões governamentais
colaboram ou prejudicam?
A questão do aquecimento
global é uma situação muito controversa. Parte da comunidade
científica acredita que não existe
aquecimento global, parte acredita que existe aquecimento global.
Uma coisa que é importante esclarecer: o efeito estufa não é um
processo provocado pelo ser humano, algo decorrente das nossas
atividades. Ele é um processo natural do planeta, para manter seu
equilíbrio térmico. No entanto –
por isso que existe o denominador do aquecimento global –, as
emissões que a gente está lançando, de CO², para o espaço, nossa
atmosfera, intensificam, alteram
o efeito estufa, e isso vai provocar o aumento das temperaturas,
que é o aquecimento global.
Realmente, há uma necessidade
muito grande, principalmente
dos grandes países, que são mais
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poluentes, que emitem mais esses
poluentes para atmosfera, que
controlem essas emissões. Como
já falei – e reforço –, não tem
como deixar de usar o recurso
natural, mas é preciso repensar
a maneira de usar esse recurso
natural. E aí como é que eu vejo
o pensamento dos governantes?
Eu acredito que os governos, de
forma geral, têm uma grande
responsabilidade nesse sentido,
porque são os formadores das políticas públicas, essas que vão interferir na vida das populações e
nas formas de uso dos recursos
naturais de cada país. Eles são
muito importantes. É preciso
ter legisladores e governantes
que tenham uma compreensão sobre a questão ambiental.
Não é deixar de usar. Isso não
existe. A questão é como usar,
que meios nós vamos usar. Realmente, é necessário, eles são
fundamentais, porque estão à
frente das políticas públicas que
vão organizar o nosso dia-a-dia,
em todos os setores, e, como eu
disse, tudo é meio ambiente. A
gente compartimenta, para facilitar a nossa vida, mas entendo
que o ambiente envolve todos
os setores: saúde, educação, cidade, desenvolvimento, infraestrutura, está tudo relacionado,
porque tudo está dentro da
dimensão ambiental. Mas as pessoas costumam ver o ambiente
mais como a natureza em si. De
forma geral, as pessoas entendem
que, quando se fala em questão
ambiental, se fala só da interfe-

rência sobre a natureza. Não, nós
também somos natureza, então
também tem a ver com a nossa
forma de se relacionar com esse
ambiente. Eu vi com preocupação a saída dos Estados Unidos
desses protocolos. Não que os
protocolos vão resolver tudo,
porque os protocolos não vão
resolver tudo. Os protocolos são,
vamos dizer, a agenda de compromissos que esses países assinam
para poder tentar encontrar alternativas de diminuir o impacto, a

É preciso que os
governos entendam
que o planeta é um só
pressão sobre a natureza, e, nesse
caso, sobre os poluentes da atmosfera. É importante o retorno dos Estados Unidos a essas
agendas, assim como outros
países também, o nosso próprio
país. É preciso que os governos
entendam que o planeta é um
só. Nós estamos todos vivendo
a partir dos recursos naturais
que ele nos fornece. A gente
precisa cuidar dele, porque é
a nossa casa. Nós não temos
outra casa pra morar, só temos esta casa. Nós vamos levar
muito tempo para desenvolver
tecnologias que nos permitam
morar fora. Até porque a ciência
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da astronomia, cada vez mais, já
sabe que não tem condições de
vida fora da terra, para nós, seres
humanos. Para outros seres vivos,
tudo bem. Mas para nós, seres
humanos, não temos ainda. É
preciso ser pensado, com muita
tranquilidade, que os governantes
precisam entender a importância
dessa questão ambiental, dessas
agendas, desses compromissos.
Não é uma fórmula milagrosa,
porque não vai resolver, principalmente a curto e médio prazo.
As pessoas acham que tudo pode
ser resolvido logo. Não, tudo tem
que ter um tempo, para desenvolvimento, retorno. Mas, se está fora
dessas agendas, dos compromissos
globais, também não vai conseguir
acompanhar o próprio desenvolvimento da ciência nesse sentido. É
importantíssimo a presença principalmente das grandes nações,
que são os grandes poluentes,
nessas agendas, nesses compromissos. Que a gente possa ter
políticas públicas que atendam
essas necessidades. Podem até não
resolver a curto prazo, mas que,
ao longo do tempo, possam se
consolidar e a gente, através dos
estudos científicos, encontre alternativas mais viáveis para viver
melhor com o nosso ambiente.
A sua visão sobre o meio ambiente, por conta da Geografia, é
muito mais ampla. Quando a senhora diz “nós somos o meio ambiente”, isso é muito Geografia.
Nessa perspectiva, como tratar de
educação ambiental?
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Eu lembro quando comecei
meus estudos sobre educação ambiental, quando eu entrei na universidade. Eu conto essa história
para os meus alunos, e não acreditam em mim. Toda a minha
formação decorre do acompanhamento do trabalho do meu pai.
Ele foi engenheiro civil, mas era
geógrafo por paixão. Ele foi professor de geografia, um dos primeiros professores daqui, da universidade federal, e era, dentro da
geografia, da geografia física, da
natureza, aquela geografia que
lida com os elementos da geodiversidade. Se estivesse vivo hoje,
estaria com certeza trabalhando
com geodiversidade e geoconservação. Embora a geoconservação
e a geodiversidade tenham vindo
da geologia, mas a geografia
agregou, de uma forma assim impressionante. Quando comecei a
ler os estudos de geografia, a partir da herança do meu pai, eu
queria fazer oceanografia – minha paixão é pelo litoral –, mas
eu não pude ir. Nós não temos
oceanografia no Piauí. O mais
próximo que eu encontrei então:
geografia. Herança do pai, paixão
pelo litoral, então vamos para a
geografia. Quando eu cheguei na
universidade, Geografia era Ciências Humanas. Aí eu olhei: “como
assim?”. “A vida inteira estudei
com meu pai de relevo, geologia,
rio, mar. Como é que [a geografia] está nas ciências humanas?”
Na época, eu era muito jovem.
Então, eu considero que eu tive
uma crise de identidade naquele

momento. Isso foi uma quebra
de paradigma pra mim muito importante, porque a partir daí eu
fui conhecer a geografia, o que é,
o que trazia. Foi que eu fui entender o que é o meio ambiente
para mim. Comecei a construir
essa minha noção de meio ambiente, e quando eu saí da universidade comecei a repensar minha forma de trabalhar. E
durante o meu estágio, de sala de
aula, encontrei a educação ambiental, comecei a estudar sobre
educação ambiental. Até porque
eu também me formei em biologia – minha paixão pela natureza
é muito grande. Então, eu queria
fazer a conexão. Eu não consegui
me conformar de ficar sem a minha conexão com a natureza. Fiz
o vestibular de novo – na época
era permitido, hoje você não
pode ter duas graduações ao mesmo tempo –, passei e fui fazer
biologia também na Ufpi. Eu tenho uma formação em geografia
e biologia, para entender melhor
a dinâmica dos seres vivos e a sua
relação com o ambiente. Quando
comecei a estudar educação ambiental, eu estudei pela Geografia
e pela Biologia. São perspectivas
um pouco diferenciadas. O que
foi que eu entendi? Primeiro,
educação ambiental não é noção
de ecologia. Infelizmente, é o
que as pessoas ainda pensam. A
nossa política ambiental para a
educação ambiental é muito
avançada a partir do momento
que entende que não é uma disciplina, não pode ser tratada
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como uma disciplina, não é dizer
como tratar o lixo, cuidar da
água. Isso não é educação ambiental. Isso é informação, uma
outra forma de fazer educação,
mas não é a educação ambiental
em si. Achei bem interessante,
porque ela é permitida como disciplina em cursos de pós-graduação, nivelamento, extensão, para
melhorar a formação das pessoas
dentro daquele conhecimento
que a educação ambiental traz,
porque ela também traz informação. O que é que eu entendo
por educação ambiental? Educação ambiental é construção de
hábitos, valores, em relação a sua
relação com a natureza. Eu lembro, quando comecei a estudar os
princípios, a partir da Conferência de Tbilisi [Conferência Intergovernamental sobre Educação
Ambiental, que aconteceu em
Tbilisi, Geórgia, ex-União Soviética (URSS), de 14 a 26 de outubro de 1977], na década de 70,
uma das coisas, nos estudos que
eu fiz, no material que a gente
adquiriu, que, assim como a educação que a gente costuma dizer,
é um dito nosso – a educação
vem do berço –, a educação ambiental também vem do berço. A
gente tem que ser educada ambientalmente a partir dos nossos
próprios pais, o que eu aprendo
com os costumes da minha família, dos valores da minha família,
do que eu herdei. Tiro como
exemplo, quando meu filho era
criança, estudando. Meu Deus,
quantas vezes, eu já adulta, for-
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mada – e a gente está tão acostumada, tão habituada com aquela
coisa, que não lembra mais que
está fazendo errado –, quando jogava um papel no chão, ele dizia:
“mamãe, você jogou um papel
no chão?”. “Não pode.” E aí eu
comecei a ver, meu Deus, que
exemplo estou dando para o meu
filho! O que é a construção desse
valor, desse hábito? É você praticar isso no seu dia-a-dia. Isso é
educação ambiental. E infelizmente as pessoas não conseguem
entender, acham que educação
ambiental é uma disciplina. É importante eu saber os princípios
dos 5 Rs, dentro da questão do
lixo, que são: reciclar, reutilizar,
reaproveitar, repensar, recusar e
reduzir. É importante eu saber o
que é reciclagem, reutilização,
reaproveitamento, mas, principalmente, é importante a reeducação, aprender que eu preciso
construir esses hábitos no meu
dia-a-dia. Eu fiz um trabalho uma
vez com uma aluna minha, sobre
gestão ambiental do lar, muito
interessante, no condomínio dela.
Ela observou os hábitos de deposição no lixo, uso da água, e depois criou algumas medidas simples de se fazer em casa. Uma
das coisas que eu adotei, neste
tempo que estudei, é o reaproveitamento de água de cozimento, que você joga fora. Vai cozinhar um ovo, joga água fora. Eu
não, quando é pra cozinhar um
ovo, aguardo a água esfriar e uso
ela no banheiro. Vou acumulando num balde, pra não usar a

descarga no banheiro. Porque
cada descarga que você dá, usa
uma quantidade enorme de recursos hídricos. A gente reaproveita tudo que pode. Claro que
tem coisa que não tem como reaproveitar. Mas pode também reaproveitar, com a compostagem.
Se tiver como enviar para compostagem, também pode aproveitar os resíduos orgânicos. Isso é
educação ambiental. Qualquer
pequena ação que você fizer, que
vá diminuir, por menor que seja,

Educação ambiental
não se faz só dentro
da sala de aula
a pressão sobre o recurso natural,
está fazendo educação ambiental.
Educação ambiental realmente
precisa ser repensada, não pode
ser tratada só como noção de
ecologia ou como uma disciplina.
Eu vejo com preocupação, às vezes, até com um pouco de resistência – as pessoas dizem que sou
muito resistente a isso –, porque,
quando sou chamada para trabalhar com educação ambiental,
bato sempre nesse princípio: educação ambiental não se faz só
dentro da sala de aula. Nós temos os três âmbitos, assim como
a própria educação: o formal, o
não formal e o informal. Até a

PÁG. 19
propaganda, mesmo tendo um
fundo – porque é um fundo de
venda, lucro –, pode trazer também educação ambiental. Por
exemplo, se for vender um determinado produto, eu preciso de
um ambiente limpo para vender
esse produto, para ser aceito por
quem vai comprar. As pessoas
vão ver uma casa limpa, organizada, o material todo bem acondicionado. Isso vai ajudar as pessoas
a construir os seus próprios hábitos, lembrando que a consciência
é individual. Ninguém conscientiza ninguém. As pessoas precisam entender, individualmente,
agregar isso à sua própria forma
de agir no dia-a-dia e isso vai depois refletir no coletivo. Isso pra
mim é educação ambiental. É a
construção desses hábitos diários,
valores, numa tentativa de diminuir a pressão sobre o uso dos recursos naturais. Quanto mais a
gente conseguir disseminar, e as
pessoas se sensibilizarem, melhor.
Agora, não é um processo fácil.
Tem muitos desafios. Reportando
ainda a Tbilisi, quando surgiu os
princípios: um dos objetivos máximos da educação ambiental é
não existir educação ambiental,
não precisar ter que fazer esses
processos de educação ambiental,
para as pessoas serem ambientalmente educadas. O ideal seria
nascer e aprender – desde criança, no berço; em casa, com os
pais; depois, na escola; depois, na
vida adulta, com os amigos, na
rua, nos bairros, nas cidades – a
sermos educados ambientalmen-
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te. E isso inclui também a relação
com os outros, conosco mesmo,
com o ambiente e uns com os
outros. Porque na medida em
que eu respeito o outro, a diferença, a opinião, a forma de se
divertir, de se comportar, eu
também estou sendo ambientalmente educado, porque eu entendo o ambiente como sendo
tudo. É nesse sentido.
A senhora se referiu à publicidade, que pode servir também
como peça de educação ambiental, mas todo ou quase todo
conteúdo publicitário disponível
é desprovido de tal informação.
Uma propaganda de cerveja, por
exemplo, nunca teve qualquer
orientação no sentido de como e
onde depositar a respectiva embalagem do produto – garrafa,
lata, etc. A propaganda deveria
trazer isso como um princípio
norteador da marca da empresa
em questão?
Exatamente. A análise que
especialmente nós, professores,
fazemos, na hora de construir e
desconstruir conhecimento, trabalhando isso na sala de aula com
nossos alunos, é que esse processo
é involuntário. Eles não sabem
o que estão fazendo. Uma das
coisas que evoluíram bastante na
propaganda foi quando acabou a
propaganda do cigarro. Porque
era totalmente incompreensível.
Lembro, quando era menina,
de uma propaganda de cigarro
americano, que mostrava o ra-

paz da propaganda em cima de
um cavalo, nas pradarias norte-americanas. Como é que uma
pessoa que fuma direto pode ter
aquela resistência, aquele fôlego
todo que ele tinha? Eu ficava assim, pensando: minha gente, tem
alguma coisa errada nisso daí. A
informação subliminar que vinha
ali não era de educação ambiental. Mas existem algumas propagandas hoje que trazem um pouco de respeito ao meio ambiente,
em que você pode construir ou
desconstruir a questão da educação ambiental por trás das propagandas. O pessoal que trabalha
com propaganda deveria inserir,
ao final – não se fala, depois da
propaganda da bebida, “beba com
moderação”? –, “descarte corretamente o vidro, envie para reciclagem a embalagem da cerveja”.
Por que não? Seria um trabalho
de educação ambiental. Então,
a gente tem que avançar muito
nesse sentido. Mas é uma porta,
uma possibilidade que teria um
grande alcance. A questão é que
isso pode às vezes diminuir – eles
podem pensar, julgar, acreditar –
o consumo. Eu não acho que vai
diminuir o consumo. Eu acho o
contrário. Seria uma forma de as
pessoas entenderem que aquela
empresa está sendo responsável
ambientalmente, já indicando: “eu
tô ali na praia, bebi a cerveja, vou
jogar na areia”? “Não, eu vou
separar, organizar e enviar para
reciclagem.” Isso seria uma forma melhor de ver essa porta que
poderia abrir para a propaganda
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ajudar mais a educação ambiental.
Mas existem alguns exemplos.
São poucos, mas existem.
Desde a década de 70, estamos acostumados a ver esse
discurso sobre a sustentabilidade
e a poluição com mais afinco. E
desde essa década vários encontros foram promovidos para discutir essa questão, seja as cúpulas
ambientais, os fóruns sociais-mundiais, dentre outros. Mas
parece que tem servido apenas
para discutir mesmo, porque de
medidas realmente efetivas não
vemos muitas. Então professora,
a sua visão realista, como cientista, observando esse cenário
de quase negação ou até negação escancarada de alguns países
acerca desses problemas ambientais e de nossa contribuição na
emissão de gás carbônico (CO²).
Qual o cenário ambiental que
deve acontecer em um curto e
longo prazo?

Quando a gente discute a
questão ambiental, em que a
questão ambiental eclodiu na
década de 60, a partir dos estudos da Rachel Carson Primavera
Silenciosa, e a partir também dos
estudos do Clube de Roma, década de 60 -70, aí começaram as
grande conferências, eu costumo
avaliar que embora nós tenhamos essas resistências ainda hoje
das agendas, dos compromisso
entre os grandes países (principalmente os países com maior
potencial de poluição), a gente
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precisa avaliar que temos avanços. Nossa legislação brasileira é
exemplo disso, ainda que tenhamos problemas de fiscalização
e de cumprimento dela, mas é
um avanço. No mundo inteiro,
se você pudesse voltar com uma
máquina do tempo (eu sempre
falo isso para os meus alunos) e
voltar lá para a década de 50, pós
segunda guerra mundial, ou um
pouco antes até, pós revolução
industrial, a gente ia perceber
uma forma de relacionamento
com a natureza totalmente diferente. Naquele tempo, o recurso
natural era uma mera mercadoria, só servia para a gente usar
e pronto. Não havia nenhuma
preocupação com a capacidade
da natureza se regenerar, de se
recuperar. Não havia nenhuma
preocupação com o equilíbrio
dos ecossistemas, então isso já
avançou. Isso foi um avanço,
ainda que não suficiente, mas
considero um avanço quando se
tem a explosão das questões ambientais na década de 60 e 70 no
Brasil. Até a existência das diversas conferências em todos os
sentidos, desde a conferência do
Meio Ambiente, de forma geral,
que é promovida pela ONU,
desde as conferências específicas
de clima, de biodiversidade, e de
várias outras que existem. Então,
eu acho que é um avanço. Agora, quando a gente pensa que
ainda há uma resistência muito
grande com esses protocolos e
que realmente tem visto que o
paradigma do desenvolvimento

sustentável, que ele com o termo desenvolvimento sustentado,
o que não é verdade, por isso ele
evolui para o termo desenvolvimento sustentável que é uma
perspectiva de futuro, e aí há
uma possibilidade ainda bastante distante, se a economia não
rever os modos de produção.
Então a gente costuma dizer
que existe uma necessidade de
uma ponte muito grande entre
a Economia e a Ecologia. Até
porque as duas palavras têm uma
relação muito estreita. A palavra
Eco significa Casa, vem de Oikos. A palavra Logia, que vem
de Ecologia, significa estudo da
casa, conhecimento, né, sobre
essa casa. E a palavra Nomia
significa organização dessa casa.
Então, como que eu vou estudar sem organizar? Como que
eu vou organizar sem estudar?
Então, precisa ter uma relação
muito estreita entre essas duas
ciências. E isso, claro, numa perspectiva multi-interdisciplinar,
com o envolvimento de todas
as áreas do conhecimento, para
a gente poder chegar um dia e
a gente poder realmente dizer
que alcançamos o desenvolvimento sustentável. O que para
alguns pesquisadores isso é até
utopia, é uma coisa inatingível.
Eu preciso acreditar que é possível, e continuo acreditando que
um dia esse paradigma deixe
de ser um paradigma e passe
a ser uma realidade urgente.
A gente discute um pouco
as vezes o que está dito lá na
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definição de desenvolvimento
sustentável, que fala que a gente
tem que deixar um ambiente
saudável para as gerações futuras.
Aí eu pergunto, a gente vai deixar um ambiente saudável para as
gerações futuras, mas minha pergunta é o inverso, que gerações
nós vamos deixar para o ambiente? Quem nós estamos preparando para serem nossos educadores,
nossos gestores, que vai fazer a
política pública, que vai organizar a economia para o futuro.
Tem autores que costumam
dizer que somos passageiros, a
hipótese de Marshall diz que nós
a terra é uma nave espacial e nós
somos a tripulação. E outras pessoas ocupam nosso espaço nessa
nave. Então, eu vejo isso como
uma limitação, mas eu acredito
que exista uma possibilidade,
desde que haja um repensar nessa forma de relação da Economia com a Ecologia. Já existem
grupos, existe uma vertente da
economia chamada economia
verde, economia ecológica que
já tenta fazer essa adequação.
Existem exemplos no mundo
de populações que vivem numa
tentativa de uma relação mais estreita e menos degradante com
a natureza que são as ecovilas,
mas aí são escolhas de pequenos
grupos, de deixar de fazer uso
de alguns produtos da tecnologia que são mais degradantes.
E aí, a gente não pode impor
a essas pessoas. Não pode dizer: “você vai deixar de usar ar-condicionado”, porque o ar-
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-condicionado joga determinado
elemento para o ambiente. É
Preciso encontrar outros meios
de melhorar a climatização da
sua casa que diminua essa emissão. Então, esse é um trabalho
muito complicado e eu não vejo
uma solução a curto prazo. Eu
vejo sempre a médio e longo
prazo. E na minha opinião o
principal processo para que isso
aconteça é educação, é o investimento na educação. Acho que
a educação é a porta principal,
é o mecanismo principal, é a
ferramenta fundamental para
que a gente consiga chegar
algum dia ao desenvolvimento
sustentável ou ao paradigma
que a gente criar. Existe já se
escalando por conta da concentração maior em áreas urbanas
de cidades sustentáveis. Então,
a gente precisa tentar, seja qual
for o paradigma, mas aquele
que seja inerente a uma relação
harmoniosa e respeitosa entre
nós seres humanos, conosco
mesmo e com o ambiente que
a gente vive e do qual a gente
depende.
Nos últimos anos o Brasil
vem sofrendo muito com os
desmatamentos, e além disso
nessa última gestão, do governo federal, estamos enfrentando problemas sérios quanto ao
desmanche de órgãos competentes para atuação na área de
conversação e proteção ambiental. Qual a sua avaliação
acerca dessas questões?

Com muito pesar. Com muita preocupação. O Brasil, nosso
país tem um potencial significativo, é um país continental,
com uma dimensão gigantesca
e que inclusive dificulta muito
a organização, e aí as políticas
públicas do nosso Brasil, pela
sua grande diversidade não só
natural, mas também cultural. O
que vai implicar em políticas diferenciadas. Então, eu vejo isso
com muita preocupação. Hoje
mesmo, antes da gente começar
eu estava assistindo o jornal e
estavam falando das avaliações
internacionais sobre as posturas
que o nosso Ministério do Meio
Ambiente, no início da pandemia, aquela fala, infelizmente,
é muito complicado o ministro
dizer que ia aproveitar a boiada.
Aquela coisa a gente vê com
muito pesar né. Muito triste. A
gente vê um Ministro do Meio
Ambiente sem preocupação
com nossa própria legislação e
a nossa própria forma de lidar
com a questão ambiental. Então,
repito, vejo com muita preocupação, muito pesar, eu realmente acho que teremos problemas
muito sérios no futuro. Desde
que o Inpe começou a fazer o
levantamento da cobertura espacial do desmatamento na Amazônia, a coisa só tem piorado. E
nesse último ano, piorou mais
ainda. Isso vai implicar não só
em consequências da dinâmica
natural, mas também implica
em consequência para os nossos
povos indígenas nativos, que
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estão lá, que dependem diretamente muito mais do que nós
que vivemos nas cidades, dependem diretamente dos insumos
da floresta. A própria floresta
amazônica vai interferir na questão da nossa circulação atmosférica. Embora a Amazônia, não
seja como as pessoas costumam
comentar que seja o pulmão do
mundo, e não é a Amazônia,
são os oceanos, mas a Amazônia
traz a umidade, por conta da
floresta, da intensa evaporação,
ela traz a umidade para atmosfera e essa umidade em função
dos ventos, ela chega até o sul,
que são chamados de rios voadores. Então, a interferência, no
desmatamento, não gera consequências só para a Amazônia,
ou para o Norte do país, é para
o país inteiro, e pra América do
Sul inteira também. Então, é
muito preocupante. Eu vejo que
há uma necessidade de se pensar
melhor em quem a gente está
colocando nessas tomadas de decisões. A população precisa entender melhor, estudar melhor
os planos de trabalho das pessoas
que vão assumir essas funções,
porque vai implicar diretamente
nessas políticas públicas. E essas
políticas vão afetar, não só o
ambiente, mas também no dia-a-dia da população brasileira.
Também me preocupo com essa
questão dos órgãos ambientais
que já se consolidaram no Brasil, a atuação, por exemplo, do
Ibama. Eu fiquei muito preocupada na época que o Ibama foi
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desmembrado pelo ICMBio, eu
estava em Santa Catarina fazendo meu doutorado, quando isso
aconteceu. Eu lembro que teve
um dia em que fui buscar um
mapa, não lembro exatamente
o que foi, em uma gráfica e eu
passei em frente a sede do Ibama, lá em Florianópolis, e de
longe dava para ver uma rachadura no prédio. Aí eu pensei:
Gente! o que aconteceu com
o prédio, aqui não tem nem
muito movimento sísmico, no
Brasil, Como que tem essa rachadura no prédio? Isso de longe. Quando eu me aproximei,
não era uma rachadura, era uma
pintura, representando uma
rachadura porque eles estavam
protestando contra a divisão do
órgão. Independente disso, os
dois órgãos se consolidaram, a
atuação deles é próxima, mas
é diferenciada. E ambos têm
uma atuação muito importante,
muito significativa para o país.
Então, na medida em que o
país avança, porque quando o
Brasil começou com os estudos ambientais, que surgiu na
primeira secretaria especial de
Meio Ambiente, a SEMA, depois ela evoluiu para Ministério
do Meio Ambiente. Aí nós
tivemos o Instituto Brasileiro
de Desenvolvimento Florestal,
IBDF, que eu tive o prazer de
conviver muito quando criança,
eu morava do lado do Horto
Florestal, em Teresina, onde
hoje é a sede do Ibama. Então,
a gente via, ainda que com li-

mitações, mas a gente via a atuação desses órgãos. E aí a gente
se preocupa quando começa a
ver que esses órgãos perdem a
sua valorização, o seu significado
começa a ser desmontado a partir dessa de forma de pensar dos
nossos governantes. Então, isso
eu realmente vejo com preocupação. Mas sou uma pessoa de
fé, que acredita no melhor das
pessoas, então eu espero que,
como tudo na vida passa, assim
como a pandemia vai passar, eu
espero que esse tempo que a
gente tá vivendo passe e que
novas pessoas se agreguem se
organizem e venham contribuir
para que a gente possa reverter
essas coisas que estão acontecendo, que no momento, parecem que só vão nos levar para
uma situação mais complicada.
Internamente, para o nosso país
é uma situação muito complicada, a gente vai ter prejuízos.
E ainda vai ter gente que vai
querer dizer: “há mais eu quero
beneficiar o grande produtor”
Gente, o grande produtor
vai ter prejuízo também. A
natureza é integrada. Então,
se eu não tiver o recurso hídrico, se eu não tiver aquele
ambiente definido, a minha
produção não vai funcionar, é
necessário o recurso natural.
A gente costuma dizer que as
pessoas estão dando tiro no pé,
né, ou dando murro em ponta
de faca. Estão se prejudicando
sem perceber. Por isso que eu
gosto de ressaltar a importân-
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cia da ciência, o estudo, o conhecimento, para se entender
a dinâmica da natureza. Para
saber até onde podemos ir, e
até onde nós não podemos.
E ainda tem mais, essa questão
do desmatamento, a gente foca
na Amazônia, mas não é só na
Amazônia não. A gente sabe
que existem muitos processos
degradantes no país que são
muito preocupantes. Não é só
em relação a biodiversidade, mas
em relação a recursos hídricos,
minerais, recentemente eu fiquei sabendo de uma situação
em Maceió que eu não sabia,
porque eu não tenho muito
tempo, por conta da universidade, de ficar assistindo muito
tempo ao telejornal. Eu assisto
de manhã cedo, eu assisto cinco
minutos durante o café e depois
volto ao trabalho. Às vezes, eu
raramente assisto o jornal à noite. Mas fiquei sabendo de uma
situação que ocorreu em 2018,
de uma exploração de sal gema
que está prejudicando o subsolo e está afundando um bairro.
Gente, isso é muito complicado!
E aí a gente realmente precisa
rever essas formas de se utilizar os recursos naturais. E eu
volto a dizer, não tem como a
gente deixar de usar o recurso
natural, porque seria próximo
a deixar de existir. Mas a gente tem que repensar a nossa
forma de utilizar esses recursos
e a nossa forma de convívio
com a natureza e uns com os
outros.∎

ESTATÍSTICA

O

s Prodes, sistema do Inpe fornece a taxa
anual de devastação da amazônia desde
1988. Em 1995 e 2003 foi obsrrvado os
maires niveis 29.100 Km² e 27.800 km²
de desmatamento da amazónia legal
respectivamene. Porém, desde o trite
dado registado em 2003 os niveis de desmatamento vem reduzindo e em 2012
tivemos o menor desmatemento registado pelo
Prodes 4.600Km². Com o governo do presidente
Jair bolsonaro esse níveis começaram a subir registando um valor crecente desde o inicio do seu
governo em 2019. O dado do Inpe de 2021 destacou-se pois é o maior desmatamento na floresta
em 15 anos, desde 2006; é a primeira vez desde o
início do projeto 1988, que a taxa sobe três vezes
consecutivas num mesmo mandato presidencial;
e é também a primeira vez que o desmatamento
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DESMATAMENTO
NA AMAZÔNIA LEGAL
registra quatro altas consecutivas (em 2018, último ano do governo Temer, o desmatemnto também haviado crescido).∎
Tabela - Taxas de desmatamento na Amazônia Legal

LITORAL

Litoral recebe visitas de tubarões com mais frequência por diminuir o fluxo de barcos e banhistas
te xto d e Y U RY P ON T E S

O

litoral piauiense além de ser um recanto
de lazer para as famílias, também é um lugar de real importância para o fomento do
turismo no estado. Parte dessa importância
encontra-se em uma paisagem única nas
Américas em mar aberto, o Delta do Parnaíba, com cerca de 2700 km² de extensão, divide-se entre os estados do Maranhão e Piauí, além de possuir um conglomerado
com cerca de 80 ilhas.
A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM (2006), destaca que a região
deltaica apresenta unidades litoestratigráficas,
ou seja, camadas rochosas presentes no solo da
região, contendo depósitos de pântanos e mangues, compostos por areia, silte, argila e material
orgânico, além dos chamados grupos barreiras,
compostos por arenitos e conglomerados, com
intercalações de siltitos e argilitos, de unidade

litoestratigráfica com maior representatividade
na região, além das paleodunas. Essas morfologias
atribuem variabilidades de aspectos biológicos,
promovendo o ciclo natural e interação entre as
espécies da região.
A prof.a Dr.a Edvania Gomes, docente
do curso de Graduação em Turismo (UFDPar) e
Pós-Graduação em Geografia - PPGGEO/UFPI,
conta sobre a importância do Delta para o Piauí.
“É justamente o desenvolvimento socioeconômico local que mais ganha com a presença do
Delta do Parnaíba. Esse lugar é uma unidade de
conservação muito diversificada. Lá se tem diferentes paisagens como dunas, rios, o mar, além
de três tipos de mangue, a prática artesanal das
comunidades ribeirinhas. Estamos tentando fazer
um turismo menos impactante. Onde o turista
vai para conhecer, ver, presenciar, realizar o ofício praticado pelas comunidades como a pesca,
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LITORAL
PIAUIENSE
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O rio Parnaíba é
um divisor geográfico
entre os estados do
Piauí e Maranhão,
nasce na chapada
das Mangabeiras

esse modelo é chamado de turismo de vivência, e ele atrai
mais os turistas internacionais
principalmente. Eles procuram mais esse turismo menos
badalado e mais sustentável.
Porém com a pandemia, não
está ocorrendo muito esse tipo
de turismo, o que prevalece é
o turismo doméstico”, explica
Edvania.
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Apesar de toda a importância da região, não apenas
o litoral Piauiense, mas todo
o Nordeste passa por diversas
mudanças ambientais e efeitos
da ação humana, assim como
também pela degradação ambiental da costa nordestina que,
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por exemplo a cerca de dois
anos, foi afetada por um grande
derramamento de óleo de aproximadamente cinco mil toneladas em suas praias.
De acordo com a investigação realizada pela Marinha
do Brasil, na época, o derramamento afetou cerca de 700
km da costa brasileira. O evento causou enormes prejuízos,
tanto para fauna e flora destes
territórios, como para a economia local - pescadores, feirantes,
artesãos, entre outros - e também para o turismo na região.
A professora Edvania Gomes
conta que não existem mais impactos com relação ao derramamento no Piauí, além de que
não foi um dos lugares mais
atingidos pelo derramamento.
Houve um impacto momentâneo, pois as comunidades
precisavam parar suas atividades
como a pesca por exemplo e
precisavam se reorganizar.
Nós precisamos dar uma
pausa no plano de manejo dessa unidade de conservação por
conta da pandemia. O dinheiro
destinado para a pesquisa teve
de ser remanejado para o combate à covid-19, para a compra
de material de proteção, por
exemplo, às comunidades ribeirinhas”, explica.

TUBARÕES NO PIAUÍ
m setembro de 2019, no litoral piauiense, foi avistado
o que poderia ser um grupo
de tubarões. O ocorrido foi gravado e divulgado por banhistas
que estavam próximo a praia do
coqueiro.
No ano de 2021, no final
de outubro, pescadores relataram que um tubarão-tigre de
cerca de 1,80 metro de comprimento e 20 quilos morreu
após ficar preso em uma rede
de pesca no alto mar, na Praia
do Coqueiro, em Luís Correia
- Litoral do Piauí. O animal
de nome científico Galeocerdo
cuvier foi levado para a costa
pelos pescadores e teve a carne
comercializada, como divulgada
em diversos portais de notícias
locais, como G1, GP1, Portal O
Dia, dentre outros.

E

A bióloga e doutora em
Sistema Costeiros e Oceânicos,
Geórgia Aragão, há dois anos,
confirmou através das redes
sociais e posteriormente divulgada por portais de notícias
citados acima, a presença de
tubarões em uma área próxima
à Praia do Coqueiro, no litoral
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do Piauí. De imediato,
foi alertado para que
os banhistas na região
evitassem entrar no
mar, pois não se sabia
qual espécie havia sido
avistada.
“Hoje, 6 de setembro, a gente está confirmando a presença de
tubarões na Praia do
Coqueiro. [...] Tem um
grupo de tubarões, sim,
muito próximo a área
de praia. Está ali na área
de arrebentação. A
indicação, orientação é
que não se deve entrar
na água. A gente sabe
qual é a espécie, de
qualquer formas, por
questão de segurança,
não se deve entrar na
água em nenhuma área
do litoral do Piauí porque estão sendo avistados lá no Coqueiro, mas
esses tubarões não ficam
fixo”, relato da doutora,
através das redes sociais.

De acordo com a
Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar),
que estava investigando
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o ocorrido, relatou que
a hipótese mais sólida é
que os tubarões avistados eram tubarões lixa,
de nome científico Ginglymostoma cirratum.

A bióloga explica
que a espécie é extinta em vários locais do
Brasil e que a espécie
não representa ameaça
a seres humanos, e que
inclusive passa por processo de extinção por
uma das espécies mais
pescadas na região.

A professora Edvania
destaca que a presença
dos tubarões na costa
piauiense não é algo
muito atípico.

“É muito locacional
[a presença dos tubarões], por diminuir o
fluxo de barcos, além
da baixa movimentação de turistas, eles
aparecem com mais
frequência para se alimentarem. Eles sempre estão aqui, e isso
nunca os impediram.
Uma vez vi o peixe-boi filhote com sua
mãe, e eles passaram
de um lado da costa

para o outro para se
alimentarem. Depois,
retornaram para Cajueiro da Praia. Esse
tipo de avistamento
ainda é muito presente
na costa piauiense, pois
temos um sistema bem
equilibrado”, destaca.

IGARAÇU, O BRAÇO DO PARNAÍBA

o

Igaraçu é um braço do rio Parnaíba,
onde este por sua
vez, vem sofrendo com
a ação humana ao longo dos anos, desde processos de degradação,
à barragens e baixa
vazão. O rio Parnaíba
é um divisor geográfico entre os estados
do Piauí e Maranhão,
nasce na chapada das
Mangabeiras, no limite
sul do Piauí, preservada
pelo Parque Nacional
das Nascentes do Rio
Parnaíba, com altitude
de 700 metros, da confluência principalmente
de três cursos d’água:
o Água Quente, na
divisa do Piauí com o

Maranhão, o Curriola
e o Lontra, no Piauí,
percorrendo 1.344 km
até sua desembocadura
entre os dois estados.
Os ribeirinhos, de
acordo com a pesquisa
da Pesquisadora (em
seu livro Meio Ambiente, Patrimônio e
Turismo no Piauí),
principalmente das
áreas urbanas menos
desenvolvidas, ainda
perpetuam seus subsídios através da agricultura, pela irrigação
do rio próximo às suas
margens. Desta forma,
o rio se torna essencial para atividades
relacionadas ao campo,
apesar de apresentar a
pedologia (é o estudo
dos solos no seu ambiente natural. É ramo
da geografia física, e é
um dos dois ramos das
ciências do solo, sendo
o outro a edafologia)
da região litorânea
como imprópria para o
plantio, o Rio Igaraçu,
encontra-se em uma
área de mangue, fazendo do solo próximo ao
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rio, rico em detritos e materiais orgânicos, favorecendo um solo fértil em atividade biológica.

Por mais que o rio demonstre, diversas possibilidades positivas de conciliar atividades socioculturais com o espaço em que o rio se encontra,
existem fatores determinantes de apreensão, em
relação à ações antrópicas (do homem), ou causas
naturais, na qual consiste no decorrer do percurso do rio, onde as fragilidades, podem oferecer
riscos tanto para a paisagem natural, quanto
para a população que reside próxima ao rio. A
vegetação ciliar por exemplo, está visualmente
degradada, pela ação antrópica, ocasionadas pela
exploração imobiliária, na qual oferece riscos
às espécies presentes, além de desconfigurar a
paisagem natural, uma vez que a vegetação nativa, contribuem para a evitar o assoreamento
do rio.

de 604,38 Km². O que representa ao longo desses 25 anos um aumento de 36,10%, cerca de 160
Km² a mais em suas áreas de mangue.

Além desses fatores apresentados, outra
variante preocupa os especialistas. No fim
de setembro de 2020, o Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama) revogou por articulação do governo do atual presidente, Jair
Bolsonaro, três resoluções sobre temas ambientais. Uma delas, a de nº 303, de 2002, tratava
da proteção das áreas de mangues (além de
restingas e dunas). Durante a reunião, também foi decidido pela Conama a permissão
da queima de lixo tóxico, como embalagens
de defensivos agrícolas.
A revogação colocou em risco o bioma alagado, a área protegida mais antiga no Brasil, visto que a primeira norma outorgada para proteção dos manguezais foi um Regimento editado
pela Coroa portuguesa no século XVI, há 444
anos, de acordo com o Atlas dos Manguezais
do Brasil. Ela servia para garantir a preservação
do bioma que permitia e detinha a matéria-prima para tratamento de couro, um dos produtos
mais importantes para a economia da colônia.∎
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De acordo com estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Ciências do Mar - Labomar - na Universidade Federal Do Ceará, para as
regiões do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte,
Paraíba e Pernambuco, foi quantificado, em
1978, uma área total de 444,04 Km². O estudo,
baseado em imagens de 1999 a 2004, relata que
atualmente essa área representa uma área total
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Revoada dos Guarás no Delta do Parnaíba.
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1 EDIÇÃO CENTELHA PIAUÍ
a

Primeira edição do programa teve mais de 200 projetos inscritos, foram selecionados para a última etapa 20 empresas

E

mpreender é uma
tarefa árdua e
difícil, que além
da organização
necessária e o
aporte jurídico
e contábil cobrados, também
necessita-se de amparo
para as ferramentas de
atuação e os conhecimentos adequados para
a execução do projeto. Seja ele vinculado
a qualquer ramo de
atuação, para que seja
um empreendimento
de sucesso, é necessário que o negócio seja
inovador.
O Programa Centelha Piauí promovido
pela Financiadora de
Estudos e projetos (Finep) com operação realizada pela Fundação
Certi, executado pela
Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado do
Piauí (FAPEPI) e com
a parceria do Conselho
Nacional de Desenvol-

vimento Científico e
Tecnológico (CNPq)
e também do Conselho Nacional das Fundações de Amparo à
Pesquisa (Confap), em
um esforço conjunto,
realiza a última etapa
para a contratação de
16 candidatos selecionados.
Ciro de Sá, Diretor
de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico da FAPEPI,
conta que o objetivo
do programa é estimular a criação de
empreendimentos
inovadores e disseminar a cultura
empreendedora no Brasil,
a partir da
transformação das ideias
dos candidatos
em empreendimentos que
incorporem novas
tecnologias, especialmente em temas

e setores econômicos
prioritários e estratégicos para o Piauí.
O programa oferece
capacitações, recursos
financeiros de até 60
mil reais não reembolsáveis e o suporte
necessário para alavancar as ideias inovadoras em negócios de
sucesso. As inscrições
foram realizadas entre
os dias 05/11/2019 e
11/05/2020.
Na primeira fase
do programa foram
selecionados 200
candidatos com
ideias inovadoras. Nessa etapa,
os candidatos
apresentaram
as principais
dimensões
acerca dos
problemas que
a ideia buscava
sanar, além de
explicar essa oportunidade. Também
foi necessário apre-

sentar as características
básicas da solução proposta, e como essa solução tem um caráter
inovador e diferencial
frente ao que já existe
no mercado.
Na s e gu n d a fa s e
apenas 100 dos 200
projetos aprovados puderam prosseguir para
a terceira fase. Nesta
etapa os candidatos
precisaram apresentar
as principais informações, de forma detalhada, sobre a formação
da equipe, o produto
ou serviço oferecido, a
tecnologia utilizada e
o mercado de atuação,
além do capital e gestão do negócio.
Na terceira fase os
20 projetos contemplados pelo programa
foram divulgados, e
agora seguem o cronograma para abertura,
regularização das empresas e contratação.
Nesta fase, os propo-
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nentes detalharam o
cronograma financeiro
da proposta e como

O babaçu e
feijão-caupi vão
ser algumas
das matérias
-primas para
desenvolvimento de
produtos

será realizada a aplicação dos recursos de
subvenção a serem recebidos.
“Atualmente estamos na fase de contratação dos projetos
aprovados, algumas
propostas já estão em
andamento e outras
irão começar após recebimento dos recursos
destinado à execução
do projeto”, conta
Ciro Sá.
De acordo com
Ciro, a próxima etapa
deve seguir no decorrer de 12 meses.
Segundo o Diretor, a Finep já lançou
a carta-convite para as
fundações se candidatarem para execução
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da segunda edição do
Programa Centelha.
“A Finep já lançou a
carta convite e inclusive a candidatura do
Piauí já foi colocada.
Estamos aguardando o
resultado da proposta
da Fapepi”, destaca.
Entre os exemplos de
negócio propostos nos
projetos aprovados do
Programa Centelha
Piauí, tem-se a execução de aplicativos
para a área da Saúde,
Gestão de Negócios
e Monitoramento
da agricultura temos
também projetos que
irão trabalhar com
produtos regionais
como babaçu e o feijão caupi, assim fomentando através da
subvenção o mercado
em diversos setores
produtivos da comunidade piauiense. Os
projetos têm ampla
variedade e também
g r a n d e a l c a nc e d e
mercado. Através do
sucesso desses novos
projetos, amparados
pelo programa, dá-se
um novo ponto de
partida para diversos
empreendedores locais. Um programa
que surge de uma
ideia, inspira inovação, e transforma so-

nhos.
Entre os projetos
aprovados no programa Centelha Piauí
está a execução de
aplicativos na área
da Saúde, Gestão de
Negócios e monitoramento da Agricultura. Além desses, também tem-se
dentre os candidatos
aprovados, empresas
que vão desenvolver
produtos a partir
de matérias-primas
regionais como o babaçu e feijão caupi,
o que demonstra,
dessa forma, a grande
variedade de alcance
dos mercados e da
finalidade do uso da
subvenção econômica que servirá para o
sucesso desses projetos.

outros. Confira abaixo
alguns modelos de negócios aprovados pelo
programa Centelha-PI.

EMPRESAS PARTICIPANTES

PRODUTO

p rograma conta
com 16 empresas
na primeira fase de
elaboração dos projetos. Dentre elas diversos segmentos são
amparados, serviços e
produtos, além de diversas áreas de atuação
como Moda, Tecnologia da informação,
Engenharia, tecnologia hospitalar, dentre

p roduto desenvolvido (4shAir)
é um sistema de
compartilhamento de
ventiladores mecânicos, que permite a
assistência simultânea
de até quatro pacientes usando o mesmo
equipamento, com
monitoramento individual de parâmetros
essenciais de pressão

O

B5 ENGENHARIA
n egócio se sustentará pela venda
direta de produtos
e serviços de manutenção. A sua atuação é
voltada para hospitais
públicos e privados. A
empresa visa solucionar
problemas relacionados
à saúde utilizando o
conhecimento e ferramentas de engenharia.
A equipe trabalha em
conjunto desde a elaboração da ideia até
o protótipo testado e
tem potencial técnico
e gerencial para a empresa.

O

O
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e volume, como pressão de pico, pressão
expiratória final positiva, pressão de platô e
volume corrente, com
sistema de alarmes e
segurança. Esse produto é tecnicamente
viável e o orçamento
realizado pela equipe
prevê custo inferior a 4
mil reais. O desenvolvimento do produto
conta com o suporte
técnico eintegração das
áreas de engenharia e
de saúde.

NEW HOPE SOLUÇÕES EM PESQUISA LTDA
r odução de Inoculação de Células
Tronco para terapias
regenerativas animais e
Hidrogéis para insumos
de pesquisas como recursos biotecnológicos.
Empresa parceira da
INEAGRO/UFPI em
processo de incubação
até 2022, constituída
em Sociedade Ltda com
quatro áreas: Mercado,
Marketing e Vendas;
Produção, Tecnologia e
Operacional; Administrativa e RH; Financeira
e TI sendo gerenciadas
pelos sócios e pesquisadores. A empresa utiliza
software para gerenciamento de amostras de
células tronco, paten-

P
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teado. Irá investir em
Gestão Administrativa
e Financeira, métricas
de marketing, metas de
venda, planilhas de fluxo de caixa e de capital
de giro.
A performance resume-se em monitorar o
protótipo, caracterização
e qualidade. Métricas
de segurança sanitária e
rastreabilidade por uso
de QR-Code na bula.
Os Processos mapeados
em etapas de definição e qualificação do
produto, concepção e
execução de sua produção. É provedora
de despesas, mas busca
investidores de mercado de capital fomento.
Visa alcançar segmento
de profissionais dos serviços veterinários pet e
de animais de fazenda,
veterinários autônomo
e gestores em clínica e
consultórios.

quimais em terceira
passagem. Produto sem
excipiente, livre de
contaminantes e testado para viabilidade,
clonogenicidade, plasticidade, imunoexpressão
e estabilidade genética.
Inoculado de células-tronco animais vivas
sob registro QR-Code
na bula com dados on
line (imagens, gráficos,
descrições, logística,
testes de viabilidade in
vitro) e de comercialização. A apresentação final
é de baixa complexidade
e alto valor agregado.
Tais características conferem simplicidade, praticidade e agilidade para
que profissionais médicos
veterinários utilizem o
produto em diversas condições clínico-cirúrgicas,
além de garantir segurança sanitária ao permitir a
rastreabilidade da amostra
adquirida e acesso aos
testes laboratoriais.

PRODUTO

REEXIT

olução injetável em
kit contendo seringa de 1mL, frasco
ampola de conteúdo
sólido, frasco diluente e
bula descritiva. Após a
diluição, a solução final
contém um milhão de
células-tronco mesen-

esenvolvimento de
sistema web e mobile
voltada para geradores,
coletores e destinos de
resíduos, adequando-se às
normas vigentes. A Empresa de desenvolvimento de software é voltada
à soluções digitais para

S

D

os agentes envolvidos
no processo de geração,
coleta e destinação de
resíduos. Configurando-se como solução para os
diferentes envolvidos no
processo, com resolução
de dores específicas que
envolvem desde adequação à legislação, logística,
relatórios sistêmicos e dados acurados para tomada
de decisões.

PRODUTO
produto consiste em
uma plataforma –
web e mobile – que
conecta usuários envolvidos no processo de solicitação, coleta e destinação
correta de resíduos não
domiciliares. A plataforma atua na resolução
das dores individuais
dos usuários através da
intermediação daqueles
que geram resíduos, os
que coletam e os locais de
destino, além disso, sanando dificuldades essenciais
de logística e automação.
O sistema possibilita aos
usuários acessar relatórios gerenciais, criação e
acompanhamento de rotas
logísticas eficientes, destinação correta dos resíduos
e, sobretudo, adequação à
Lei da Política Nacional
dos Resíduos Sólidos
(PNRS).∎

O

DISSERTAÇÃO

“SELEÇÃO SIMULTÂNEA PARA MÚLTIPLOS CARACTERES,
ADAPTABILIDADE E ESTABILIDADE DE LINHAGENS DE
FEIJÃO-CAUPI NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE”

O

f e i j ã o - c a u p i [ Vi g n a
unguiculata (L.)
Walp.] é uma leguminosa de grande importância agronômica
e nutricional para
países da África, Ásia,
América Latina e os
Estados Unidos. No Brasil,
a cultura apresenta grande
importância, principalmente
nas regiões Norte e Nordeste, onde é mais cultivado e
consumido. A seleção de genótipos superiores baseados
em múltiplos caracteres de
interesse econômico e alta
adaptabilidade e estabilidade é o que se tem buscado
no melhoramento genético
do feijão-caupi. Por isso, o
presente trabalho teve como
objetivo selecionar linhagens
superiores de feijão-caupi,
simultaneamente para múltiplos caracteres e com alta
adaptabilidade e estabilidade
no semiárido piauiense. Foram avaliados 20 genótipos,
compreendendo linhagens
(17) e cultivares (3) em ensaios de valor de cultivo e
uso do programa de melho-

ramento genético de feijão-caupi da Embrapa Meio-Norte, em Teresina-PI. Os
ensaios foram conduzidos no
estado do Piauí nos municípios de Monsenhor Hipólito,
Pio IX e São Miguel do Tapuio, situados na região semiárida. Os experimentos foram
conduzidos sob condições de
sequeiro, em delineamento
de blocos ao acaso, com quatro repetições. Os caracteres
avaliados foram: número de
dias para a floração (NDF),
tipo de porte (TP), valor de
cultivo (VC), acamamento
(ACAM), comprimento de
vagem (COMPV), número
de grãos por vagem (NGV),
peso de cem grãos (P100G),
índice de grãos (IG), produtividade de grãos (PROD),
teores de ferro (TFe), zinco
(TZn), proteína (TProt) e
a qualidade de cozimento
(QC). A seleção simultânea
foi realizada pela abordagem
G e n o t y p e b y Yi e l d * Tr a i t
(GYT) Biplot e a adaptabilidade dos caracteres com interação genótipo x ambiente
significativa, pelo método

GGE Biplot. Dessa forma,
observou-se variabilidade
genética para a maioria dos
caracteres e, conjuntamente,
exceto para PROD, TFe e
TZn. Com base na análise
GYT Biplot, as linhagens
MNC11-1013E-35, MNC11-1013E-15 e MNC11- 1052E3 apresentam as melhores
combinações entre a produtividade de grãos com os
componentes de produção,
qualidade nutricional e qualidade tecnológica, e as linhagens MNC11-1019E-12 e
MNC11-1013E-33 respondem
alta estabilidade fenotípica
para as características avaliadas, exceto a PROD*QC.
A metodologia GGE Biplot
evidenciou que as linhagens
MNC11-1019E-8, MNC11-1019E-46, MNC11- 1034E2 e a s c u l t i v a r e s BR S
M a r a t a o ã e BR S Pa j e ú
apresentam melhor adaptabilidade e estabilidade para
os teores de ferro, zinco e
proteínas, e qualidade de
cozimento, respectivamente,
nos ambientes do semiárido
piauiense avaliados.∎
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PESQUISA EM FOCO

UFPI E UFPB DESENVOLVEM PESQUISA
PROMISSORA NO TRATAMENTO DE CÂNCER
Pesquisadores da Universidade Federal do Piauí e da Paraíba (UFPI e UFPB) desenvolveram, em conjunto, nanopartículas para aplicação na produção de novos medicamentos com atividade antitumoral
te xto d e Y U RY P ON T E S e f o to d e B L O G D A S A Ú D E / M I N I S T É R I O D A S A Ú D E
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m busca de novas formas e
tratamentos para combater
o câncer, pesquisadores da
Universidade Federal do
Piauí (UFPI) e da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB) desenvolvem pesquisa inovadora para tratamento de câncer a partir de substância encontrada em planta da região
Nordeste.
A primeira etapa da pesquisa, in
vitro, já foi concluída e os resultados
encontrados são promissores para
um novo componente que trata
principalmente do câncer de pele. O
objetivo é criar medicamentos mais
eficazes e seguros.
Em colaboração mútua, os pesquisadores, Anderson Nogueira
Mendes (Departamento de Biofísica
e Fisiologia/CCS) e Mariana Helena
Chaves (Departamento de Química/CCN), ambos da UFPI, os
alunos de pós-graduação da UFPI
Elcilene Alves de Sousa, Felipe Al-

ves Batista, Railson Pereira Souza e
o professor da UFPB Juan Carlos
Gonçalves (Departamento de Ciências Farmacêuticas (DCF/UFPB)),
e com aporte financeiro da FAPEPI
pelo edital FAPEPI/MS-DECIT/
CNPq/SESAPI n° 002/2016 - PPSUS desenvolveram nanopartículas
com alto potencial para aplicação na
produção de novos medicamentos
com atividade antitumoral. Nenhum medicamento desse tipo ainda
foi desenvolvido no Brasil, apesar do
enorme potencial e biodiversidade.
O professor Anderson conta
que, a partir do aspecto da formação dos pesquisadores, foi proposto
um trabalho onde seria considerado
um produto derivado do bioma do
Nordeste e que possuía potencial
para ação antitumoral. A partir disso,
foi proposto uma sistemática tecnológica para construir esse protótipo
farmacêutico que pudesse, em um
futuro próximo, atuar como controle para câncer do tipo melanoma.

O Laboratório de Inovação em
Ciências e Tecnologia (LACITEC),
onde o pesquisador atua, trabalha
com biotecnologia de uma forma
geral. Dentre as propostas de desenvolvimento algumas são de sistemas
destinados à área de saúde, ações
destinadas a algumas questões ambientais e atividades de popularização
da ciência. Alguns dos projetos em
andamento são destinados à Lesões
Gastro-Intestinais, Estética e Castração Química.
O trabalho mencionado anteriormente faz parte da linha de pesquisa
de Desenvolvimento de protótipos
farmacêuticos utilizando nanotecnologia com os conceitos de sistemas
“drug delivery” e liberação controlada com planejamento para câncer.
“Desde que iniciamos as atividades de pesquisa na Universidade
Federal do Piauí temos direcionado
algumas atividades pensando nos recursos naturais que o bioma regional
possui. Logo, a escolha deve-se às

planta possui constituintes
que possuem uma gama
de atividades que vão
desde ação antiparasitária a
ações fisiológicas. Logo, o
grupo decidiu avaliar sua
potencial ação em modelos de cânceres de pele. Os
resultados iniciais indicam
que há elementos que
poderiam ser utilizados
para tais ações. Porém ainda não é possível afirmar,
pois os estudos precisam
seguir as próximas etapas”,
ressalta.Anderson discorre
um pouco sobre a necessidade da pesquisa no país
e como isso interfere na
pesquisa nacional.
“A pandemia da covid-19 mostrou ao mundo
o quanto é importante
investir em ciência. Temos
excelentes pesquisadores
no Brasil e alunos com
desejo em se dedicar a
trabalhar seja na iniciação
científica, mestrado e doutorado. Os pesquisadores
brasileiros são valorizados
fora do Brasil, mas, infelizmente, no Brasil, não vemos essa valorização. Vemos claramente, a falta de
recurso para condução de
ciência com qualidade. Se
um país, estado ou cidade
querem melhorar seus indicadores, sejam eles sociais
ou econômicos, os gestores precisam ter um olhar
para os centros de pesquisa

que existem regionais.
Dentro das instituições
universitárias públicas há
a possibilidade de revolucionar uma região. Não
faltam ideias ou propostas
para inovar e melhorar a
qualidade de vida da população. Isso para todas as
áreas. Tenho certeza que
no dia que houver a comunicação e aproximação
entre os gestores de prefeituras, governo do estado e
federal com a universidade
teremos outro rumo.
Deixaremos de importar
muita coisa e passaremos a
exportar tecnologia. Aliás,
todo produto desenvolvido dentro de um centro
de pesquisa público retorna direto para a população,
sem pagamento de royalties”, destaca.
Segundo o pesquisador, ainda há uma série de
etapas (considerando estudos em animais e depois
em humanos) que devem
ser elencadas antes de pensarmos no custo do produto. Mas se o produto apresentar os mesmos efeitos
nas mesmas concentrações
em animais e humanos,
será possível afirmar que
seu escalonamento de
produção sairá mais barato
que outros produtos comprados pelo governo para
o tratamento de tumores.
E, de fato, ele tende a

ter um custo menor que
muitas opções disponíveis
no mercado. Isso poderá auxiliar o SUS, por
exemplo, considerando
sua efetividade, e por ser
um produto desenvolvido
dentro de uma instituição
pública. Dessa Forma, o
Brasil não precisaria pagar
uma série de encargos que
paga ao importar produtos
de grandes indústrias farmacêuticas.
O professor conta que
o apoio de instituições
como a FAPEPI e outras
instituições como a UFPB
são necessárias, pois pesquisas grandes como essa
precisam de uma gama de
informações e de recursos
para sua execução.
“Todo projeto de pesquisa grande tem que ser
pensado de forma interinstitucional, pois há sempre
complementação de ideias,
conhecimento e tecnologia. Ninguém faz nada
sozinho. Pensamos dessa
forma e nossa proposta de
formação de pesquisadores
é baseada nesse conceito.
Formamos sempre profissionais que trabalhem em
grupo para termos melhores condições de desenvolver algo bom”, finaliza.∎
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características da Tocoyena
hispidula que na cultura
popular é chamada de jenipapinho. Temos observado através de alguns estudos que essa planta possui
constituintes que possuem
uma gama de atividades
que vão desde ação antiparasitária a ações fisiológicas.
Logo, o grupo decidiu
avaliar sua potencial ação
em modelos de câncer de
pele. Os resultados iniciais
indicam que há elementos
que poderiam ser utilizados para tais ações. Mas
infelizmente não podemos
ainda afirmar nada, pois
precisamos de mais estudos”, destaca Anderson.
O professor conta que
ainda é cedo para falar sobre os impactos da pesquisa, pois são estudos in vitro
necessitam de recursos
financeiros para testes em
modelos animais até que
chegue a modelos humanos.
Anderson destaca que desde o início das
atividades de pesquisa na
Universidade Federal do
Piauí, foram direcionadas
algumas atividades pensando nos recursos naturais
que o bioma regional
possui. Logo, a escolha é
referente às características
da Tocoyena hispidula.
“Foi observado através
de alguns estudos que essa

QUEIMADAS

PÁG. 36

QUEIMADAS NO PIAUÍ
O fogo na floresta avança, a cada ano, em todas as regiões do estado, sobretudo no Sul, enquanto a ciência tem
buscado respostas mais efetivas de apoiar o trabalho do poder público e das brigadas de incêndio
te xto d e S é r g i o Fo n te n e l l e e f o to d e E d w a r d E l i a s J r. / I C M Bio
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sses últimos dois anos serão lembrados,
além de tantos outros eventos sinistros e
do espectro da covid-19 – que envolveu
não só o Brasil mas a humanidade –, pelas queimadas, que se alastraram por quase todo o território nacional, sobretudo
em áreas, como a floresta amazônica, os
cerrados e a caatinga. E o Piauí não passou ao
largo desses acontecimentos. No período da
estiagem, que se intensifica a partir de agosto
ou setembro, o advento das queimadas chamou atenção dos habitantes, da comunidade
científica e do poder público.
Nos meses mais difíceis, as manchetes dos
noticiários alertaram para incêndios na vegetação de várias regiões do Piauí, de norte a sul.
O fogo, destruindo biomas e tudo o que en-

contrava pela frente, chegou a ameaçar áreas
de preservação como o Parque Nacional Serra
da Capivara, localizado nas regiões Sudeste e
Sudoeste estaduais. De acordo com a imprensa local, o estado chegou a ser considerado o
4° maior brasileiro em quantidade de queimadas em outubro de 2019.
O noticiário dava conta de que, em 19 dias
de outubro, já se havia superado em 65% o
total de focos de incêndio contabilizados no
mesmo período de setembro de 2020, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Ou seja, de 1º a 18
de outubro, o Piauí teria contabilizado 2.728
focos de queimada. Na verdade, conforme
o levantamento dos focos ativos detectados
pelo satélite de referência do instituto, houve
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3.437 em outubro – o pior do ano – de 2020.

QUEIMADAS RECORDES
o total, ao longo dos 12 meses do ano passado, o INPE, através de seu satélite de
referência, detectou 9.317 focos de queimadas no Piauí, número inferior aos 10.894, em
2019, e bem abaixo do recorde estabelecido
em 2010, com 19.192; do total de 2012, com
14.537 focos; e dos 13.839, registrados em 2015.
Como se observa, o problema das queimadas é
recorrente em nosso estado, aliás, é um fenômeno que se repete todos os anos, incorporado
há décadas – ou séculos – ao próprio processo
civilizatório piauiense.
Tal aspecto não pode ser considerado natural. Pelo contrário, em grande medida, é

N

causado pela mão do próprio ser humano, em
diversas atividades agropecuárias, seja a agricultura de subsistência, criação de pastos ao gado,
o agronegócio e suas extensas áreas destinadas
à produção
de grãos nos cerrados. O elemento civilizatório e cultural associado à queimada remonta à
colonização, há pelo menos quatro séculos. De
acordo com a Secretaria do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos do Estado do Piauí (Semar),
as queimadas são comuns.
“Exemplos de ocorrências comuns no Piauí
são a utilização de fogo por caçadores para direcionar animais para o local de captura”, registra o órgão. “A abertura de pastagem para rebanho com uso de fogo é outra prática ilegal,
bem como a utilização deste recurso para lim-
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O INPE, através
de seu satélite
referência, detectou
9.317 focos de
queimadas no Piauí,
numero inferior aos
10.894, em 2019.
peza de área para plantações
sem as devidas medidas de
proteção, como o uso de aceiros”, explica a Semar, através
de comunicado à Assessoria
de Comunicação da FAPEPI.

AÇÃO HUMANA
ê-se que o fenômeno não
tem explicações apenas
climáticas. Muito pelo
contrário. Em escala nacional, grande parte das
queimadas é causada pelo
f a to r hum a no . Dados in é ditos compilados por meio
de iniciativa lançada no dia
03 de dezembro de 2020, o
MapBiomas Fogo, permitem

V
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chegar à conclusão do aspecto determinante da atividade
do homem nesse sentido. O
MapBiomas Fogo consolida,
pela primeira vez, as informações sobre a área queimada a cada ano no País, de
2000 a 2019.
O levantamento leva em consideração localização, frequência e o tipo
de cobertura e uso da terra associado,
como floresta, savana, agricultura
ou pasto, entre outros. Ele faz parte da 5ª coleção anual de mapas de
cobertura e uso do solo do Brasil do
projeto MapBiomas. “O incêndio em
florestas tropicais não é natural. Ele é
causado principalmente pela ação humana alimentada por um ambiente
mais seco, que faz o fogo escapar de
um pasto ou de uma área desmatada,
por exemplo, e entrar na mata.”
A explicação é da diretora de Ciência do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Ane
Alencar, coordenadora do grupo que
fez o trabalho. “A frequência alta em
algumas regiões reforça o papel do
homem nesse processo de degradação.” De acordo com o projeto, nos
20 anos mais recentes, 1,5 milhão de
quilômetros quadrados do Brasil, ou
cerca de 17,5% de seu território, queimaram pelo menos uma vez. “É quase toda a região Nordeste”, registra o
MapBiomas.

REGIÃO SUL EM CHAMAS
Semar, órgão de proteção
ambiental estadual, pontua
que “Quando pegou fogo, a
maior parte da área, 68%, estava
coberta por vegetação nativa,

A

enquanto 32% eram usadas
para agropecuária, incluindo
atividades como limpeza
de pasto, roçado e terrenos
recém-desmatados”, informa o
projeto. Em média, uma área de
177 mil quilômetros quadrados
queima todo ano, ou 2,1% do
País . “ S o b r e a s q u e i m a d a s
intencionais ou criminosas
no estado, não existe um
levantamento oficial”, pontua
a Semar, órgão de proteção
ambiental estadual.
Segundo a secretaria, “os fiscais
ambientais, ao encontrarem um
foco, deduzem que seja criminoso
pelas características do local”. “Na
região do cerrado grande parte dos
incêndios que ocorrem é provocada
por caçadores, que ateiam fogo na
vegetação, ou para afugentar a caça,
ou para favorecer o abate de animais
em campo limpo”, acrescenta a
Semar. O órgão divulga que “as
ações de fiscalização ambiental
são na verdade o instrumento
primordial/essencial para coibir tal
prática”.

E isso se concentra na região
Sul do Piauí, talvez a mais crítica,
conforme o INPE teria informado à imprensa local, supostamente “por ter área de mata mais vasta e densa”, onde as ocorrências
de chamas na vegetação se tornariam mais frequentes. Ainda de
acordo com o relato publicado
em veículos de comunicação de
Teresina, o combate ao fogo nessa região é considerado árduo, o
que inclui a presença em rondas
nas proximidades de pontos de
caça já mapeados, ou a “apuração
de denúncias e repressão a caçadores contumazes”.
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BRIGADAS DE INCÊNDIO
s trabalhos das brigadas
de incêndio do Corpo de
Bombeiros podem durar
de cinco a 10 dias, até que
o fogo seja controlado.
E o s pro f ission a is m uit a s
vezes dependeriam da
população dos municípios

O

atingidos para serem
guiados. São os seguintes
os municípios piauienses
situados na maior zona de
risco: Floriano, Jerumenha,
Landri Sales, Porto Alegre,
Guadalupe, Antônio
Almeida, Sebastião Leal,
Bertolínia, Canavieira,
S ã o M i g u e l d o Ta p u i o ,
Pimenteiras, Curimatá,

Buriti dos Montes,
Domingos Mourão, São João
do Piauí, etc.
Essa lista inclui João Costa,
Redenção do Gurguéia, São
Raimundo Nonato e Tamboril
do Piauí. Em todos esses
municípios, para combater o fogo,
aparentemente incontrolável,
é necessário cooperação, não
apenas com os habitantes locais,
mas também interinstitucionais.
Isso estaria ocorrendo, em nível
nacional, com o Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e
o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMbio).
Ambos lançaram uma campanha
de utilidade pública contra as
queimadas, transmitindo a ideia
de que, quando bem manejado,
o fogo é um aliado do homem
do campo, mas mostrando que
basta uma fagulha para causar
prejuízos irreparáveis. O conceito
da campanha é “Saiba lidar com
o fogo para não ter que lidar
com as consequências”. Parceira
desses órgãos, em nível estadual,
a Semar destaca que “o ICMBio
vem realizando ações preventivas
nas unidades de conservação para
combater os incêndios”.

MANEJO DO FOGO
ontinua a secretaria
estadual: “a principal
delas é a implementação
do Manejo Integrado
do Fogo (MIF), que é
composto por um conjunto
de técnicas que visa mudar
o uso e a concepção do
fogo, tratando-o como
um aliado e não somente
como um vilão”. “Uma

C
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das técnicas do MIF são as
queimas prescritas.” “Elas
visam diminuir a quantidade
de combustível, que é o
material orgânico que pode
alimentar os incêndios,
formando mosaicos no
território e evitando
que grandes porções de
vegetação sejam consumidas
de uma vez só.”
Parecem não faltar esforços institucionais para combater o fogo na
mata. A Semar lembra o lançamento da Operação Queimadas, em
2020. “Com a ajuda de parceiros,
estão atuando de forma cooperada
e integradamente dentro de suas
competências.” As parcerias se
estendem ao Ibama, à Associação
Piauiense de Municípios (APPM),
ao Ministério Público Estadual, à
Federação dos Trabalhadores Rurais
Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado do Piauí (FETAG),
Polícia Militar Ambiental, ao Corpo de Bombeiros, etc.
A operação conta ainda, em
tese, com o envolvimento da Polícia Rodoviária Federal, Pastoral da
Terra, Arquidiocese de Teresina e
Secretaria Estadual de Planejamento do Estado do Piauí (Seplan),
bem como de várias prefeituras
municipais localizadas numa área de
maior risco de queimadas. Esforços
ao menos para minimizar a acelerada destruição ambiental, causada
pelos incêndios, são mobilizados por
parte da ciência, dos pesquisadores
e instituições de ensino superior,
com vários projetos científicos em
desenvolvimento.
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“Nunca um incêndio
vai ser igual ao outro,
o que vai determinar
a característica
do incêndio vai
ser a vegetação
e as condições
meteorológicas”
COMPORTAMENTO DO FOGO
o caso do projeto de pesquisa intitulado “Modelagem do comportamento do
fogo em vegetação arbustiva
de área de transição cerrado-caatinga”, coordenado pelo
Dr. Ronie Silva Juvanhol,
da Universidade Federal do
Piauí (Ufpi). Esse projeto foi
contemplado no Programa
de Infraestrutura para Jovens
Pesquisadores/Programa Primeiros Projetos (PPP), mantido pela Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado do Piauí
(FAPEPI), em conjunto com

É

o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
O Programa de Infraestrutura
para Jovens Pesquisadores é
apoiado também pelo Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).
No caso do projeto relacionado à
“modelagem do comportamento
do fogo”, desenvolvido pela equipe
chefiada por Juvanhol, o objetivo é
desenvolver protocolos, modelos ou
manuais de combate às queimadas
florestais, para uso das brigadas de
incêndio. O resultado final esperado
do projeto é permitir “aos chefes
de brigada decidir o método de
combate”.
E tal decisão só pode
acontecer, segundo o
pesquisador da Ufpi, “de
acordo com o comportamento
do fogo”. Conforme o
resumo do projeto, “os efeitos
produzidos por um incêndio
nos diversos componentes de
um determinado ecossistema
florestal dependem do
comportamento do fogo,
isto é, dependem das
características da combustão
no momento do incêndio”.
Isso diz respeito a aspectos,
como a forma de ignição, taxa
de propagação, intensidade do
fogo, temperaturas máximas
alcançadas, etc.

MAIS EFICIENTE E SEGURO

sses pontos, por sua vez,
“dependem basicamente
das características da vegetação afetada pelo fogo
e dos fatores ambientais,
principalmente condições
meteorológicas, topografia

E
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e características do material
combustível”. “O objetivo
desta pesquisa é medir os parâmetros do comportamento
do fogo em queimas experimentais em condições de
campo, a fim de estabelecer
correlações entre as variáveis
do fogo e os fatores do ambiente.”
Então, é uma pesquisa visando
à “elaboração de modelos de previsão do comportamento do fogo”,
elemento crucial numa operação
brigadista anti-incêndio. Segundo
Juvanhol, se se tem o conhecimento dentro da taxa de propagação e
intensidade do fogo, “é possível estabelecer uma distância de segurança
que o combatente ou brigadista deve
ficar na linha de frente”.
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“é possível
estabelecer uma
distância de
segurança que
o combatente ou
brigadista deve ficar
na linha de frente”
“A gente prevê uma redução dos
danos, porque o combate será mais
efetivo e principalmente ampliará a
segurança da integridade física do
combatente”, observa.
O pesquisador reflete: “o incêndio
tem características peculiares”. “Nunca
um incêndio vai ser igual ao outro,
o que vai determinar a característica
do incêndio vai ser a vegetação e as
condições meteorológicas”, reforça
ele. Nesse sentido, o combate pode
ser efetuado de forma indireta ou direta, “quando permite a aproximação
do combatente na linha de frente do
fogo e efetue o combate por meio
de ferramentas e equipamentos
manuais, como mochilas costais,
abafadores, e outros tipos de ferramentas”.

IMPORTÂNCIA DOS MANUAIS
ação das brigadas, de acordo com Juvanhol, poderá
se dar de forma indireta
ou paralela, “no caso quando
não permitir essa aproximação do combatente”. Tudo
isso a partir de informações
úteis para estabelecer os planos de combate. O valor,
portanto, da pesquisa será
medido na proporção em
que a produção de futuros
manuais técnicos de combate às queimadas florestais,
a serem usados pelos brigadistas, permitam ampliar as
possibilidades de sucesso,
quando a prevenção não for
suficientemente eficaz para
evitar novos desastres. ∎

A

CRÔNICA CIENTÍFICA

EDWARD MONTENEGRO
Doutorando em Ciência e
Engenharia de Materiais
/ C e n t r o d e Te c n o l o g i a /
Laboratório de óptica não
linear e espectroscopia laser /
Universidade Federal do Piauí

As estrelas e nós

O

s humanos, desde seus
primórdios gostaram de
olhar para o céu e se perguntarem sobre a natureza
desses pontinhos que existem no céu. Mais recentemente o desenvolvimento
da ciência e da tecnologia para a
construção de instrumentos ópticos que multiplicam o alcance de
nossos olhos, nos possibilitou saber
que, aqueles pontinhos brilhantes
no céu que vemos todas as noites,
chamadas pelos humanos de estrelas, são o motor que impulsiona a
vida.
Estes majestosos objetos com
sua luz e calor podem possibilitar a
vida em muitos mundos espalhados
pelo universo, do mesmo modo
que o Sol possibilitou o surgimento e manutenção da vida na Terra.
As estrelas são proezas da natureza
que existem graças a um delicado
equilíbrio entre a força gravitacional gerada pela massa da estrela e
a pressão interna gerada pela fusão
nuclear.
As estrelas semelhantes ao
nosso Sol basicamente se mantêm
“vivas” pela fusão de átomos de
hidrogênio e hélio no seu núcleo.
As estrelas fazem isso durante
quase toda sua vida, outras estrelas com uma massa superior à do
sol também podem começar sua
existência fusionando hidrogênio e
hélio, mas, quando esgotam todo o
seu combustível inicial a fusão con-

tínua, resultando como produto
final, átomos mais pesados como,
por exemplo, carbono, neon, oxigênio, silício e ferro.

Quando a fusão atômica no núcleo de uma estrela tem produzido
o elemento ferro, significa que a
vida dessa estrela está chegando ao
seu fim, o qual pode ser uma morte súbita (numa explosão) ou uma
morte lenta e agonizante.
Este processo depende basicamente da quantidade de massa
inicial que tenha o astro. Por
exemplo, as estrelas pequenas
como o sol tem um final lento,
pois estas estrelas se expandirão
tanto, que “engolirão” seus planetas mais próximos e mais no final
perderam parte de seu material
para o espaço num fenômeno conhecido como gigante vermelha.
Outras estrelas que obedecem
algumas condições estabelecidas
pela física, têm um final rápido,
dramático e explosivo, este fenômeno é chamado de supernova.
Nas explosões de supernova são
originados outros elementos mais
pesados que os que são gerados
pela fusão nuclear.

Estes processos astronômicos
são fundamentais para nossa existência, pois é graças a estes fatos
que é produzida a matéria prima
para a vida. É como se uma estrela
oferecesse sua vida em sacrifício
para existir a nossa. O material que
as estrelas, na agonia de seus últi-

mos momentos de vida devolvem
ao universo será reciclado para ajudar a formar novas estrelas e também novos planetas que se tiverem
as condições idôneas gerarão vida
como o fez o nosso.
Dessa forma só nos resta a enorme felicidade de saber que todos
nós fomos parte de alguma estrela
que deixou de existir a bilhões de
anos, a qual deixou de brilhar no
céu para se transformar em cada
um de nós. É talvez um pouco desagradável saber que somos feitos
de matéria ordinária a qual segue
fielmente as leis descritas pela física
e a química. Mas, a verdade é essa,
por mais ficcional que pareça.

As estrelas são nossos parentes mais remotos, dos quais nos
originamos. Nossos ancestrais
mais distantes no tempo brilhavam no céu de outrora. Somos
filhos das estrelas, essa pode
ser a principal razão de querer
conhecer e explorar as estrelas,
de deixar um dia a Terra e se
aventurar rumo a outros mundos, à procura de nossos irmãos
siderais, outros filhos das estrelas que podem estar também à
nossa procura em algum lugar
do universo. Somos filhos das
estrelas querendo conhecer suas
origens, somos estrelas querendo conhecer a si mesmas,
querendo conhecer outros filhos que as estrelas geram em
incontáveis mundos em todo o
universo.∎
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PEIEX CAPACITA
EMPRESAS PIAUIENSES
PARA EXPORTAÇÃO
Programa de capacitação visa aquecer o mercado local, além de estabelecer relação comercial internacional das empresas locais com a exportação de
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s tempos de crise em que vivemos abriram
uma ferida no setor econômico que ainda
vai levar tempo para cicatrizar. A necessidade de nos isolarmos no momento de
pico da transmissão da covid-19 tornou
mais explícito do que nunca um abismo
de privilégios que de certo modo, existe
desde o surgimento da sociedade brasileira. A
vida de quem podia se dar ao luxo de parar suas
atividades para se isolar em casa era muito diferente de quem não podia. O sistema econômico
não havia sido pensado para ter a possibilidade de
parar sem causar enormes danos.
A pandemia caiu como uma bomba no
colo de quem trabalha com setores específicos;

os ditos serviços essenciais dificilmente ofereciam margens seguras para os funcionários não
se exporem ao risco de contrair a covid-19. Por
conta disso, as dinâmicas do mercado foram alteradas. O isolamento necessário fez com que os
serviços online aumentassem exponencialmente.
Um levantamento feito pelo Sebrae na última
semana de agosto mostrou que as vendas online
continuam em alta entre as micro e pequenas
empresas que têm utilizado canais digitais, como
as redes sociais, aplicativos ou internet como
plataformas para comercialização de produtos e
serviços. Enquanto no levantamento feito no
fim de maio, 59% das empresas utilizavam esses
canais, atualmente esse percentual chega a 67%.
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Entre os empresários ouvidos,
16% passaram a vender por meio
de ferramentas digitais a partir
da chegada do coronavírus ao
país. Em contrapartida, para os
autônomos e informais, que dependem in
teiramente de trabalho
presencial, alguns dias de lockdown poderiam significar ter
comida na mesa ou não, já que
o irrisório auxílio emergencial
veio acompanhado de uma alta
no preço de alguns alimentos e
novas demandas de produtos.
Para empreendedores e micro-empreendedores de setores
diversos a situação significou
diminuição brusca de renda,
apesar disso, este ramo não
perdeu participação no Brasil,
sendo percebido o oposto: o
surgimento de novos empreendimentos na tentativa de
complementar a renda e driblar
a crise. Nos nove primeiros
meses deste ano, o número de
microempreendedores individuais (MEIs) no país cresceu
14,8%, na comparação com o
mesmo período do ano passado,
chegando a 10,9 milhões de registros. Foram 1.15 milhões de
novas formalizações entre o fim
de Fevereiro, pouco antes do
início da pandemia, até o fim
de Setembro, segundo dados
do Portal do Empreendedor,
do governo federal. Somados às
mais de 7,5 milhões de micro e
pequenas empresas, esse setor
representa 99% dos negócios
privados e 30% do PIB do país.
Além disso, a pandemia gerou forte impacto nos fluxos

de comércio internacional. O
funcionamento da indústria foi
paralisado ou desacelerado e o
consumo foi reduzido por conta das restrições de circulação
e aglomeração. Antes da pandemia, o Brasil ainda se encontrava em estado de recuperação
da crise econômica dos últimos
anos, que alavancou os números
do desemprego para patamares
preocupantes. O PIB brasileiro
cresceu 1,1% em 2019, segundo
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foi
o desempenho mais fraco em
três anos. Em valores correntes,
o PIB de 2019 totalizou R$
7,3 trilhões. No ano passado as
exportações somaram US$ 225
bilhões, uma queda de 5,8% em
relação ao ano anterior (2018),
que registrou US$ 239 bilhões.
Já as importações somaram US$
177 bilhões, uma queda de 2,1%
sobre as compras internacionais
em 2018.
Em Janeiro de 2020 as exportações brasileiras foram 20%
inferiores a 2019. Em Fevereiro ocorreu uma redução dessa
diferença, e em Março o valor exportado se tornou 5,4%
maior que o exportado neste
mês em 2019. A crise causada
pela pandemia fez com que as
exportações brasileiras se tornassem novamente inferiores a
2019 em Abril (-8,4%), e esse
quadro se aprofundou em Maio
(-14,2%). Em Junho, embora o
valor exportado tenha continuado 2,7% inferior a 2019, já
se pôde observar uma redução
dessa diferença de valores. Se-

gundo pesquisadores da Rede
de Pesquisa Solidária, dentre os
produtos de alta complexidade exportados pelo Brasil em
2019, os principais são carros,
veículos de grande porte para
construção e turbinas a gás,
que responderam por cerca de
3,6% das exportações brasileiras
em 2019. Quanto aos produtos
de baixa complexidade, petróleo cru, minério de ferro e
milho, são os mais exportados,
representando cerca de 24% das
exportações brasileiras em 2019.
Para os produtos de baixa complexidade, somente em Janeiro
e Maio as exportações de 2020
foram inferiores às de 2019, o
que ressalta o bom desempenho
das exportações desses bens
durante os primeiros seis meses
deste ano, apesar da pandemia.
Já para os produtos de alta
complexidade, os pesquisadores apontam que em todo o
primeiro semestre de 2020 as
exportações foram inferiores às
de 2019, o que indica a piora
desse setor. A queda observada
nos meses de Abril e Maio foi
particularmente impressionante: nesses meses as exportações
brasileiras de bens de alta complexidade foram 44,3% e 44,8%
inferiores aos mesmos meses de
2019, respectivamente. Além
disso, a recuperação em Junho
foi também modesta, ficando
ainda as exportações desses bens
33,7% menores do que no ano
anterior.
Os impactos do coronavírus
não pararam por aí, o Fundo
Monetário Internacional previu
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queda de 9,1% para o
PIB do Brasil em 2020.
Além disso, o Instituto
de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea) prevê
que a desaceleração do
comércio internacional
provocada pela pandemia vai causar uma retração das exportações
brasileiras entre 11% e
20% em 2020, levando as vendas do país
para patamar inferior
a US$ 200 bilhões. Os
pesquisadores da Rede
de Pesquisa Solidária
ressaltaram que a pandemia teve um impacto negativo sobre as
exportações de bens de
alta complexidade, que
já vinham caindo nos
últimos anos. Vários
estudos indicam que a
redução da produção
competitiva de bens
de alta complexidade,
caso se torne permanente, vai gerar efeitos
negativos sobre a taxa
de crescimento do PIB
per capita brasileiro,
sobre o nível de desigualdade de renda e
sobre a intensidade de
emissões de gases de
efeito estufa. Os autores da pesquisa destacaram que é fundamental que as autoridades
públicas elaborem e
executem políticas voltadas para reverter os
efeitos da pandemia sobre a produção de bens
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de alta complexidade,
exatamente para evitar
uma forte regressão
na produtividade e na
competitividade do
país.
Entre as iniciativas
pensadas para resolver
o problema, mas que
já tem atuação mesmo
antes da pandemia,
destaca-se o Programa
de Qualificação para
Exportação (PEIEX),
promovido pela
Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil), entidade
que trabalha para promover e expandir as
exportações dos produtos e serviços do Brasil,
contribuindo para a
internacionalização das
empresas brasileiras e
atrair investimentos
estrangeiros para o
país. O PEIEX tem
o intuito de preparar
as empresas brasileiras
para iniciar o processo
de exportação de forma planejada e segura.
O Programa é implementado em todas as
regiões do país, por
meio de parcerias da
Apex-Brasil com instituições locais de ensino e pesquisa, como
Universidades, Parques
Tecnológicos ou Fundações de Amparo à
Pesquisa, além de Federações de Indústria

e atualmente possui 33
Núcleos ativos.
A inauguração de
um núcleo do PEIEX
no Piauí aconteceu
no dia 30 de janeiro
de 2020, realizado no
auditório da Federação
das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI),
em Teresina. O programa está sendo executado pela Fundação
de Amparo à Pesquisa
do Estado do Piauí
(FAPEPI), com o primeiro ciclo encerrado
em dezembro de 2021
e teve como meta
qualificar 50 empresas
piauienses e prepará-las para comercializarem seus produtos e

serviços de forma planejada e segura, com
orientação de profissionais especialistas em
Comércio Exterior. A
prioridade é atender
empresas dos setores
de alimentos e bebidas,
confecção e artesanato.
Mas, no decorrer da
execução do programa,
outros setores estratégicos foram incorporados. Além da capital
do estado, o Núcleo
de Teresina vai capacitar empresas da região
metropolitana de Teresina, com possibilidade
de expansão para as cidades do polo de Bom
Jesus, Campo Maior,
Floriano,
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Parnaíba e Picos. Das
50 empresas previstas,
28 já estão qualificadas.

“O programa
PEIEX, feito em parceria com a Apex-Brasil e a Fundação
de Amparo à Pesquisa
no Piauí permitiu
a capacitação de 28
empresas do Piauí no
ano de 2020, referente à sua capacidade
de exportação, dessa
forma esse programa
permitirá que essas
empresas tenham capacidade operacional
para exportar do Piauí
para outras partes do
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mundo. Esperamos
que em 2021, 50 empresas sejam atendidas
pelo programa, o que
permitirá o destaque
do estado do Piauí em
vários países”, comenta Ciro Sá, diretor de
desenvolvimento científico e tecnológico da
FAPEPI.
Durante a solenidade de lançamento
do Núcleo ocorreu o
lançamento do estudo
da Apex-Brasil: Piauí
- Perfil e Oportunidades de Exportações e
Investimentos 2020,
documento produzido
com exclusividade pela
Apex-Brasil que traz
o panorama geral da
economia do estado e identifica o
seu potencial
exportador.
O estudo
busca
con-

tribuir para o processo
de formulação da política exportadora do
Piauí e fornecer insumos para os processos
de tomada de decisão
das empresas piauienses
em suas estratégias de
exportação.
EXPORTAÇÕES
om a análise de
dados econômicos
desde 2002 até 2018,
a pesquisa destaca que
o Piauí se tornou o
quinto principal estado
exportador em âmbito
regional e o décimo
oitavo em nível nacional. As exportações
piauienses totalizaram
US$ 706,1 milhões em
2018, tendo um crescimento de 77,9% em
relação a 2017. Esse
desempenho fez com
que o estado passasse
a representar 3,8% das
exportações da Região
Nordeste, bem como
que o crescimento médio anual, no período
2015-2018, ficasse em
20,6%.

C

No período 20082018, as exportações
do Piauí apresentaram
constantes oscilações
entre variações positivas e negativas. A
maior variação negativa ocorreu em 2016,
quando a queda foi de

56,5% em relação ao
ano anterior. O maior
crescimento, por outro
lado, aconteceu em
2008, quando o valor
exportado foi de US$
136,9 milhões e a taxa
de crescimento em relação ao ano anterior
de 141,7%. Os países
que mais contribuíram
para o aumento das
exportações piauienses
foram China e Alemanha. Os dois países
foram o destino de
85,2% das exportações
estaduais em 2018.
A cidade de Uruçuí destaca-se como
a maior exportadora
do estado, sendo responsável por 34,3% das
exportações em 2018.
Os principais produtos
exportados pelo município são: Soja, mesmo
triturada, Tortas e
outros resíduos sólidos
da extração do óleo de
soja e Algodão, não
cardado nem penteado. Baixa Grande do
Ribeiro é o segundo
principal município exportador com 18,7% de
participação no mercado nas exportações estaduais de 2018. O município concentra suas
exportações em “Soja,
mesmo triturada.” Os
municípios subsequentes são 3º Bom Jesus,
4º Corrente, 5º Parnaíba (predominantemen-
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A soja, mesmo
triturada, exportou
para a China cerca
de US$ 553,0 milhões
em 2018.
te com soja, mesmo triturada).
A mesorregião mais relevante
em termos de valor exportado
é a Sudoeste Piauiense, que totalizou US$ 240,6 milhões em
2018, representando 83,1% do
total das exportações do estado.
A alta concentração da mesorregião do Sudoeste Piauiense se
explica pelo fato de ser composta
quase que inteiramente por área
de cerrado, parte da região conhecida como MATOPIBA, na
qual se encontra uma importante
fronteira de expansão do cultivo
de soja no Brasil.
Nas cinco primeiras colocações, estão: “soja mesmo triturada”, “farelo de soja”, “gorduras e
óleos vegetais”, “mel natural” e
“demais produtos têxteis”. No
que concerne ao principal subsetor, ou seja, “soja mesmo triturada”, as exportações totalizaram
US$ 598,0 milhões, o que representou 84,7% das exportações
totais do estado em 2018. Esse
subsetor apresentou crescimento
médio anual de 27,7% no período 2015-2018 e variação de
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92,5% entre os anos de 2017 e
2018, o que indica aceleração na
tendência de crescimento dos valores comercializados do produto.
Como já mencionado, observou-se que em 2018 o país
mais relevante para as exportações piauienses foi a China, que
importou cerca de US$ 561,4
milhões do estado, resultado que
representou 79,5% do total exportado pelo Piauí. Destaca-se
ainda o crescimento das exportações para a Alemanha, no período 2015-2018, de 72,3% ao ano, o
maior entre os dez principais destinos das exportações do Piauí.
Essa taxa acelerou para mais de
200,0% no último ano. Também
foi registrada elevação superior a
200,0% em relação às exportações
estaduais para a França. As porcentagens de países importadores
são: China (79,5%), Alemanha
(5,7%), Estados Unidos (3,9%),
Tailândia (2,7%) e Japão (2,7%),
conforme dados de 2018.
O produto mais relevante é
“soja, mesmo triturada, exceto
para semeadura”, do qual o estado exportou para o país asiático
cerca de US$ 553,0 milhões no
ano de 2018. Esse produto representa 98,5% da pauta exportadora
piauiense para a China, tendo
obtido um crescimento médio
anual de 39,7% no período 20152018, e uma variação anual de
153,0% no período 2017-2018.
Nota-se, portanto, que a pauta
de exportações do Piauí para a
China apresenta alta concentração em apenas um produto.
Além disso, as elevadas taxas
de crescimento, com aceleração
nos anos mais recentes, permitem inferir que essa conjuntura

pode indicar uma tendência de
acentuação desse processo. Pode-se observar ainda que “Ceras
vegetais, mesmo refinadas ou
coradas (exceto triglicerídeos)”
foi o segundo principal produto
exportado do Piauí para a China.
Contudo, as exportações do produto registraram retração média
anual de 7,1% no período 20152018 e, entre os anos de 2017 e
2018, houve variação negativa de
1,8%. O estado exportou cerca
de US$ 7,1 milhões do produto
para a China, o que representou 1,3% das exportações totais
piauienses para o país asiático.
O principal produto exportado pelo Piauí para a Alemanha é
“tortas e outros resíduos sólidos
da extração do óleo de soja”, tendo o estado exportado cerca de
US$ 34,9 milhões para o país europeu em 2018, o que representa
87,1% dessa relação comercial.
As exportações piauienses do
produto iniciaram em 2017, com
expressivo aumento em 2018,
caracterizando uma variação superior a 200,0%.
Com base na metodologia
empregada no estudo, destacam-se os cinco setores mais atrativos
com potencial de exportação
para o Piauí, considerando o conjunto dos critérios selecionados.
Em primeiro lugar, está “fabricação de conservas de frutas, legumes e outros vegetais”, com parcela de 0,14% das exportações do
Piauí, em 2018, seguido por “extração de pedra, areia e argila”,
“fabricação de produtos químicos
inorgânicos”, “aparelhamento
de pedras e fabricação de outros
produtosminerais não metálicos”
e “fabricação de estruturas metá-
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licas e obras de caldeiraria pesada”.
Em termos de crescimento na
quantidade de empresas, “fabricação de produtos químicos inorgânicos” é o setor que desperta a
atenção com 12,2% de crescimento anual, no intervalo 2012-2018,
embora sua representatividade no
Piauí ainda seja pouco relevante,
com menos de 0,01% de participação. Esse setor também se
destaca no que concerne à ampliação do número de empregos
formais, pois registrou a maior
taxa de crescimento anual (15,3%).
Por fim, o setor que concentra
a maior parcela na massa salarial
estadual (0,15%) é “fabricação de
bebidas não alcoólicas”.
SERVIÇOS
o considerar o comércio exterior de serviços - que engloba,
entre outros, os serviços relacionados aos bens, transportes,
viagens e outros - o Brasil assumiu, em 2018, o posto de 36º
maior exportador de serviços
do mundo, conforme dados da
UNCTAD. Em termos regionais, o Brasil é o maior exportador de serviços da América
Latina desde 2006.
A eco no m ia do Piau í é
composta predominantemente
pelo setor de serviços (78,5%),
seguido por indústria (12,1%) e
agropecuária (9,4%). O Produto
Interno Bruto (PIB) do Piauí
de R$ 45,4 bilhões, com base
em dados de 2017, os últimos
disponibilizados pelo IBGE. Já
o PIB em termos per capita foi
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estimado em R$ 14,1 mil, conforme dados do mesmo ano.
No ranking dos principais
estados exportadores de serviços, o Piauí está em sétimo
lugar, em nível regional, e em
vigésimo primeiro lugar, nacionalmente.
No que concerne aos principais destinos dos serviços
exportados pelo Brasil, os
Estados Unidos são o principal comprador dos serviços
brasileiros. Em 2018, o país
importou aproximadamente
US$ 8,7 bilhões em serviços
provenientes do Brasil, o que
envolveu 6.252 vendedores
brasileiros e representou 29,8%
das exportações de serviços do
Brasil. No ranking dos principais estados exportadores de
serviços do Brasil, o Piauí está
em vigésimo primeiro lugar,
com valor exportado de US$
1,3 milhões e parcela inferior
a 0,01% do total exportado de
serviços nacionais em 2018. O
estado possui cinco empresas
prestadoras de serviços ao exterior.
Observa-se que a participação do Piauí no valor exportado em serviços pela região
Nordeste é de 0,35%, o que
posiciona o estado na sétima
colocação em âmbito regional.
O principal estado exportador da região é Pernambuco,
com 30,46% de participação
no mercado e nas exportações
de serviços da região em 2018.
Os estados do Maranhão e da
Bahia destacam se por também
apresentarem participação re-

gional superior a 20%.

Conforme instruções metodológicas do Ministério da Economia, quando há menos de
três operadores por tipo de serviço, as informações são agrupadas a fim de assegurar o sigilo
fiscal e comercial dos declarantes. Em 2018, cinco operadores
do estado do Piauí registraram
exportações de serviços, porém,
em nível setorial, eles não foram categorizados, em virtude
da já mencionada restrição para
evitar a quebra de sigilo. Nesse
sentido, as exportações de serviços registradas pelos estados de
Piauí, Paraíba, Acre, Roraima,
Tocantins e Rondônia foram
agrupadas e classificadas como
“Outros serviços”, somando 294
vendedores e um total exportado de aproximadamente US$
95,0 milhões.
Entre os principais destinos
dos serviços exportados pelo
Piauí, estão os Estados Unidos,
com 98,0% de participação no
total das exportações de serviços
do estado. Vale destacar que 18
prestadores de serviços do estado
exportaram US$ 25,3 mil para
outros países em 2018, mas, novamente, por motivo de sigilo, as
informações não foram detalhadas.
INVESTIDORES
s Estados Unidos são o maior
investidor no país, com um
valor investido de US$ 122,9
bilhões. O desempenho norte-americano representa 17,5% do
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total investido no país
por não residentes, conforme dados de 2016, os
últimos disponibilizados
pelo Banco Central do
Brasil. Desse valor, US$
103,6 bilhões referem-se
à participação no capital
e os US$ 19,3 bilhões
restantes são destinados às operações entre
a matriz e a filial. Os
países subsequentes são
Países Baixos US$ 102
bilhões, 14,5% do total
investido e Espanha,
com 65,4 bilhões e 9,3%
do valor investido.
Em termos de número de empresas investidoras no país, os Estados Unidos figuram na
primeira colocação, com
3.432 empresas com
investimento direto no
Brasil, conforme dados
de 2015, os últimos disponibilizados pelo Banco Central do Brasil. O
país também registrou
o maior incremento na
quantidade de empresas
investidoras entre 2010
e 2015, com o aumento
de 541 novas empresas a
realizarem investimentos no Brasil.
Quanto à distribuição do investimento
estrangeiro no país por
setores, a Indústria de
Transformação é o principal setor para a atração
dos investidores estrangeiros, como destino de
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37,2% dos investimentos
no país, seguido por
Atividades financeiras,
de seguros e serviços
relacionados (27,5%).
Observa-se que o
Piauí foi o oitavo estado mais representativo
em termos de investimentos estrangeiros,
com 3,5% de participação na Região Nordeste e 0,3% no Brasil.
O estado da Bahia é o
que possui maior participação na receita bruta regional, com 37,3%
de representatividade
na região e de 3,4% no
Brasil.

No que se refere
a capacidade de geração de empregos,
o Piauí foi o nono
estado da região que
mais gerou empregos
diretos relacionados ao
investimento direto
estrangeiro, com 2,3%
de participação dos
empregos gerados na
região e de 0,3% no
Brasil. Observa-se que
houve uma redução
de US$ 498,7 milhões
na posição de investimentos no fim do
período 2010-2015. Em
2015, os investimentos
diretos na indústria
estadual totalizaram
US$ 510,7 milhões. O
setor que mais recebeu
investimentos foi o de
Produtos Alimentícios,

no valor de US$ 97,2
milhões em 2015.

O estudo destacou
os investimentos greenfield anunciados por
empresas no Piauí, de
janeiro de 2013 a julho
de 2019. Esse tipo de
investimento caracteriza-se pela construção de novas plantas
ou pela expansão de
plantas já existentes
para ampliação de sua
capacidade produtiva.
Nesse sentido, destaca-se que a principal
empresa é a Enel Green Power SPA cujo
investimento anunciado no período foi de
US$ 377,2 milhões,
o que representou
36,6% dessa categoria
de investimentos no
estado. A geração de
empregos decorrentes
é estimada em 292 novas vagas ou 23,9% da
geração de empregos
no estado piauiense
provenientes de investimentos greenfield.

O principal país
de origem dos investimentos greenfield
anunciados para o
Piauí, entre janeiro de
2013 e julho de 2019
é a Itália, que investiu
US$ 927,2 milhões e
gerou 876 empregos
no período. O país
representou 89,9% do
total de investimen-

tos anunciados para
o Piauí no período
e 71,7% do total de
novos postos de trabalho gerados. Seguido
pelos Estados Unidos
com US$ 72,4 milhões, 7% do total de
investimentos e 23,4%
dos postos de trabalho
gerados.
O principal município de destino
dos investimentos
do tipo greenfield
anunciados para o
Piauí, entre janeiro de
2013 e julho de 2019
é São Gonçalo do
Gurguéia, para onde
foram anunciados
US$ 377,2 milhões
e prevista a geração
de 292 empregos no
período. O município
representou 36,6% do
total de investimentos
esperados para o Piauí
no período e 21,7% do
total de novos postos
de trabalho gerados.
Seguido por Ribeira do
Piauí, com US$ 300,0
milhões, 29,1% do
total de investimentos e previstos 292
empregos. Lagoa do
Barro do Piauí vem
em seguida com US$
250 milhões, 24,2% de
participação e previsão de 292 empregos.
Entre os investimentos brownfield
anunciados por em-
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“O programa
PEIEX dá um
suporte. É a
segurança que
a empresa
precisa para
entrar em um
mercado novo”
presas no Piauí, entre
janeiro de 2013 e julho de 2019, destaca-se
que somente a empresa
Devry INC. realizou
investimentos, porém o
valor não foi divulgado. Os investimentos
dessa categoria são
aqueles que envolvem
a aquisição, por parte de uma empresa,
de plantas industriais
pertencentes a outras
corporações (fusões
e aquisições), sem
resultar em aumento
imediato de produção
e de emprego no país
receptor.
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ASSISTIDOS PELO PEIEX
O representante da
KEMPF, Alexandre
Severo, destaca a participação da empresa no
programa de exportação.

“O programa
PEIEX dá um suporte.
É a segurança que a
empresa precisa para
entrar em um mercado
novo sabendo das boas
novas e dos possíveis
percalços que poderá
enfrentar. Poder participar deste programa,
deu para a KEMPF
o embasamento necessário, sem medo,
para iniciar o processo
de exportação com
argumentos fortes e
planejamento seguro.
Todas as dúvidas que
surgiram durante o
programa foram sanadas! É bom saber que
podemos contar com o
programa no decorrer
desta caminhada, que
será árdua e de grandes
conquistas. Em 2020
fizemos nossa inscrição
para a Missão Portugal. Ela em si, já traz
no nome um peso de
responsabilidade e de
compromisso com o
crescimento econômico do Piauí e do nosso
próprio país, Brasil.
Levamos a fundo a
missão de entrar em

outro mercado e levar
os produtos de qualidades equivalentes ou
até superiores, e mostrar ao mundo que
somos potencialmente
capazes de concorrer
comercialmente com
o m u n do to do . A
KEMPF está preparada para tudo, e estes
programas foram de
fundamental importância ao dar todo o apoio
necessário”.

“A COMAPI é
uma cooperativa que
exporta a muitos
anos, desenvolve um
trabalho social muito
forte junto a pequenos produtores rurais
que produzem mel de
excelente qualidade,
acreditado por certificações internacionais.
O PEIEX veio para dar
o suporte necessário na
busca de um novo status,
frente às grandes mudanças ocorridas em uma era
de informações rápidas
e processos enxutos.
A COMAPI teve a
oportunidade de participar da maior feira de
orgânicos do mundo, a
Biofach 2020, ocorrida
na Alemanha, proporcionado pela APEX/
MAPA. Com muita
alegria fomos selecionados novamente,
por meio de edital, a
participar da Biofach

2021, desta vez muito mais preparados,
graças a competência
da equipe PEIEX.
Gratidão pela oportunidade”, afirma Sérgio
Viana, diretor da Comapi.

Atualmente, existem 55 empresas formalmente cadastradas
como exportadoras no
estado, agora por conta do PEIEX, 50 novas empresas também
poderão disputar esse
mercado, praticamente
dobrando o número
atual de empresas exportadoras. Isso vai
impactar pequenas,
médias e grandes empresas locais que têm
seus produtos produzidos localmente, e
que agora terão capacidade para exportar
através do fomento
gerado a partir do Programa.
“O PEIEX é uma
estratégia fundamental
para qualificar empresas
visando suprir mercados e a FAPEPI estabeleceu parceria com
a Apex-Brasil com o
objetivo de dar o suporte para as empresas
piauienses no fortalecimento da sua competitividade”, finaliza
Rizalva Cardoso, coordenadora do PEIEX
- Piauí.∎

DESCOBERTAS
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MAIOR BACTÉRIA JÁ VISTA PODE TER ATÉ 2 CENTÍMETROS DE
COMPRIMENTO
A nova bactéria tem uma única célula que cresce até 2
centímetros de comprimento e pode ser visível a olho nu.
Ela é cerca de cinco mil vezes maior que a maioria dos
outros micróbios, e empurra o limite superior de tamanho
que os cientistas conheciam em cerca de dez vezes.

descoberta foi publicada como pré-print na revista bioRxiv,
e ainda não passou pela revisão da comunidade científica,
mas foi recebida com empolgação.

FOTO:FREEPIK.COM

Só agora essa espécie foi completamente caracterizada. A

Fonte: Tecmundo

COMO CIENTISTAS MOSTRARAM QUE VIDA PASSA MESMO
COMO FILME ANTES DA MORTE
Uma equipe de cientistas se propôs a medir as ondas
cerebrais de um paciente de 87 anos que havia desenvolvido
epilepsia. No entanto, durante o monitoramento neurológico,
ele sofreu um ataque cardíaco fatal — e isso proporcionou o
registro inesperado de um cérebro que está morrendo.
O monitoramento revelou que nos 30 segundos antes e
padrões de sonhar ou recordar memórias.
Fonte: BBC

FOTO:FREEPIK.COM

depois as ondas cerebrais do paciente seguiram os mesmos

VEJA NA WEB

PÁG. 53

Segunda edição do Centelha Piauí será lançada pela FAPEPI
em 2022
O Programa Centelha visa estimular a criação de empreendimentos inovadores e disseminar a cultura empreendedora no Piauí, por meio de capacitações, recursos financeiros e suporte para transformar ideias em negócios de sucesso.

Três empresas apoiadas pela FAPEPI são selecionadas pelo
SEBRAE para participar do Rio Innovaion Week
O Rio de Janeiro sediou o evento de Inovação e Tecnologia - Rio Innovation Week que contou com 15 palcos simultâneos, mais de 500 palestrantes convidados, 1000
startups e incubadoras fomentando negócios.

FAPEPI e Embrapa assinam termo de mais de 8 milhões para
fruticultura
A parceria tem como objeto a integração de esforços entre as duas instituições para
execução de trabalhos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em fruticultura.

FAPEPI participa da apresentação do projeto do novo
CIATEN
A solenidade ocorreu no prédio do Centro Ciências de Saúde (CCS) da Universidade
Federal do Piauí (Ufpi), localizado ao lado do Hospital Getúlio Vargas (HGV), na
Avenida Frei Serafim, 2280, futura sede do centro.

Projetos Piauienses são aprovados em Edital CAPES de
Desenvolvimento da Pós-Graduação no Semiárido
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) obteve a aprovação
de três propostas nos segmentos de Biotecnologia e Agroindústria. Cada Fundação de
Amparo à Pesquisa (FAP) pôde submeter até quatro projetos.

Solenidade de posse dos membros do Fundo de Pesquisa e
Desenvolvimento Técnico-Científico do Estado do Piauí
O FUNDES é destinado a fornecer recursos para financiar a pesquisa, inovação e o
desenvolvimento científico e tecnológico e promover o desenvolvimento econômico e
social do estado do Piauí e suas potencialidades.
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IMPACTOS DA PANDEMIA NO
MEIO AMBIENTE E NAS CIDADES

te xto d e J O Ã O V ICT OR P E I X E

O

planeta no qual dividimos
a vida está em constante
mutação. Atravessou
incontáveis períodos de
catástrofes e mudanças
climáticas ao longo de
sua história, criou e extinguiu espécies, mudou
e ainda muda sua superfície, clima
e vegetação, obedecendo a ciclos e regras naturais que lhe são
próprias. O Homo sapiens surgiu e
se espalhou pelo mundo no período

geológico do Pleistoceno, mas foi
a partir do Holoceno, 11.650 anos
atrás, que floresceu a civilização e a
espécie humana se tornou uma força
onipresente no território global. A
estabilidade climática do Holoceno
propiciou o florescimento do desenvolvimento econômico e social e o
ser humano expandiu as atividades
agrícolas, a domesticação dos animais,
construiu cidades e montou uma
máquina de produção e consumo de
bens e serviços jamais vista nos 4,5

bilhões de anos anteriores.
A inteligência humana, com
seu domínio da técnica, modo
de vida em grupo e transmissão
da cultura para as novas gerações,
tornaram-na cada vez mais dominante sobre os outros animais.
Milênios se passaram, a vinda da
idade moderna e sua racionalidade
cartesiana, ofereceram motivação
para o surgimento do pensamento
antropocêntrico na Europa, onde
o ser humano passou a considerar-

-se superior à natureza e
com direito a dominá-la
em função dos próprios
interesses. A revolução
industrial e o surgimento do capitalismo contemporâneo tornaram
esse processo mais rápido
e agressivo, de forma
contraditória, agressivo a
ponto de hoje ameaçar
a reprodutibilidade do
próprio funcionamento

e da sobrevivência humana com o desequilíbrio dos ciclos naturais
provocados pela predação da ganância humana.
Esses desequilíbrios
são muito variados e
complexos e provocam
mudanças de inúmeras
ordens na biosfera. O
crescimento da população e da produção material foi tamanho que, o

pesquisador e premiado
pelo Nobel de Química,
Paul Crutzen, ao avaliar
o grau do impacto destruidor das atividades humanas sobre a natureza,
afirmou que o mundo
entrou em uma nova era
geológica: a do Antropoceno, que significa “época
da dominação humana”.
Essa nova fase representa
um novo período da his-

tória do planeta, em que
o ser humano se tornou
a força impulsionadora
de mudanças geofísicas e
biológicas, da degradação
ambiental e vetor de
ações que são catalisadoras de uma provável
catástrofe ecológica.
O Antropoceno é
uma era sincrônica à
modernidade urbano-industrial. A Revolução

Foto: Reprodução/ GCom-MT
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Industrial e Energética
que teve início na Europa no final do século
XVIII deu início ao uso
generalizado de combustíveis fósseis e a produção
em massa de mercadorias
global cresceu 135 vezes,
a população mundial
cresceu 9,2 vezes e a renda per capita cresceu 15
vezes, de forma bastante
desigual entre as nações,
dependendo de seu papel
histórico como exploradoras ou exploradas. Este
crescimento demo-econômico foi maior do que
o de todo o período dos
200 mil anos anteriores,
desde o surgimento do
Homo sapiens. Mas todo
o crescimento e enriquecimento humano ocorreu
às custas do encolhimento
e empobrecimento do
meio ambiente.
No Antropoceno, a
humanidade danificou o
equilíbrio homeostático
existente em todas as
áreas naturais. Alterou
a química da atmosfera,
promoveu a acidificação
dos solos e das águas, poluindo rios, lagos e os oceanos, reduziu a disponibilidade de água potável,
ultrapassou a capacidade
de carga da Terra e está
promovendo uma grande
extinção em massa das
espécies. Se estas práticas
continuarem, podem provocar danos irreparáveis e
um ecocídio generalizado,
que pode se transformar
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em suicídio.

O último Relatório
Planeta Vivo (2018)
divulgado pelo Fundo
Mundial para a Natureza
(WWF), mostra que
o avanço da produção e
consumo da humanidade tem provocado uma
degradação generalizada
dos ecossistemas globais e
gerado uma aniquilação
da vida selvagem: as populações de vertebrados silvestres, como mamíferos,
pássaros, peixes, répteis e
anfíbios, sofreram uma redução de 60% entre 1970
e 2014. Confirmando o
impacto devastador das
atividades humanas sobre
a natureza, a Plataforma
Intergovernamental para
Biodiversidade e Serviços
Ecossistêmicos (IPBES,
na sigla em inglês), da
ONU, mostrou que
há 1 milhão de espécies
ameaçadas de extinção.
O relatório elaborado nos
últimos anos, e divulgado
em maio de 2019, fez
uma avaliação do ecossistema mundial, com base
na análise de 15 mil materiais de referência.
Ademais, é um axioma que o ser humano
também está vulnerável
de sofrer todas as consequências provocadas por suas
ações, já que está contido
na natureza e depende
dela, não o contrário. O
avanço do “progresso”
humano calcado na mo-

dernidade tem seus limites
inscritos no processo de
empobrecimento do meio
ambiente. A ideia utópica

O spillover
é usado na
Ecologia
para dizer
que um vírus
ou micróbio
conseguiu
se adaptar
e ir de um
hospedeiro
para outro
de uma harmonia entre o
crescimento da produção,
a tese do desenvolvimento e a sustentabilidade se
transforma em uma distopia, pois o desenvolvimento, mesmo sustentável,

virou um oxímoro.

O efeito rebote pode
vir não apenas sob catástrofes climáticas cada vez
mais fortes mas também
sob forma de novas doenças. As florestas têm
um papel fundamental
na proteção de todas as
espécies do nosso planeta
e no ciclo da água. As árvores ajudam a controlar
as temperaturas e os desastres naturais – elas absorvem e armazenam carbono da atmosfera, mantêm
as fontes de água intactas,
preservam a cobertura da
terra e o solo superficial
e fornecem fontes de
alimento e refúgio para
uma abundância de espécies, incluindo a nossa. As
árvores são essenciais para
um ecossistema florestal
saudável e em funcionamento, mas os patógenos,
que são agentes de doenças, existem na natureza
e também tem funções
próprias.

Quando a integridade
ecológica é interrompida
por processos como o
desmatamento, são criadas
condições que possibilitam a disseminação e o
surgimento de doenças.
A derrubada ou queimada de florestas, motivadas
principalmente para a
abertura de pastos para a
expansão da agropecuária
provocam perda ou deslocamento da biodiversidade, mudam a dinâmica
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e desequilibram o ecossistema; isso permite que os
patógenos – e seus vetores, como carrapatos ou
mosquitos – se movam de
uma espécie para a outra
ou para novos lugares. As
florestas geralmente criam
um habitat ideal para
mosquitos vetores de doenças e, à medida que os
habitats florestais são fragmentados, as populações
de animais silvestres são
forçadas a se aproximar
mais umas das outras e das
populações humanas, promovendo a disseminação
de doenças como malária,
zika, dengue e doença de
Lyme.
Os vírus possuem apenas um tipo de material
genético, seja DNA ou
RNA. Eles possuem uma
grande capacidade de mutação, ou seja, modificam-se com grande facilidade,
criando novos vírus com
material genético diferente do que lhe deram
origem. Essa alta taxa de
mutação faz com que praticamente cada partícula
viral contenha um genoma diferente das demais.
Assim temos o que chamamos de uma nova cepa
ou estirpe viral. Os vírus,
principalmente os de
RNA com seu alto grau
de variabilidade, resultam
de fenômenos como as
mutações e recombinações de segmentos específicos de seu genoma.
Essas mutações podem
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ocorrer espontaneamente
no genoma viral, ou serem induzidas por agentes
físicos e químicos, criando
a nova linhagem com
propriedades que diferenciam dos vírus parentais
ou selvagens. Novas cepas
virais também podem
surgir por interações genéticas entre os vírus ou
entre os vírus e as células.
Pandemias como a
que estamos vivendo,
infelizmente, já eram
esperadas por autoridades e cientistas. Além
da destruição de habitats
naturais, o manuseio de
carne sem protocolos
de higiene, consumo de
animais silvestres, criação
intensiva de animais para
abastecimento da indústria
e mudanças climáticas são
apontados como os principais causadores de pandemias, epidemias e surtos
epidêmicos no mundo. É
aí que surge o fenômeno
conhecido como spillover
(termo em inglês que
pode ser traduzido como
transbordamento).
O spillover é usado na
Ecologia para dizer que
um vírus ou micróbio
conseguiu se adaptar e ir
de um hospedeiro para
outro. E foi assim, provavelmente migrando de
morcegos para os seres
humanos — tendo talvez,
os pangolins como intermediários — que o SARS-CoV-2 sofreu mutações
e atingiu esses números

impressionantes. Nesse
caso, as evidências indicam
que o marco zero da pandemia foi o mercado de
animais vivos em Wuhan,
na China, um local com
grande densidade de pessoas, animais domésticos e
silvestres misturados e más
condições sanitárias.
Por outro lado, nas últimas décadas, a agropecuária tem sido terreno fértil
para o desenvolvimento
de novas doenças infecciosas devido à aglomeração de animais que vivem
em condições precárias,
abstraídos da natureza, em
confinamento, e forçados
a produzir mais para servirem ao consumo humano. Todas essas condições
são combustível para
epidemias, não só da covid-19, mas outras, como
o exemplo do surto de
peste bovina que assolou
países africanos na década
de 1890 e gripe aviária e
suína, já no século 21.
Na atualidade, a
agropecuária ocupa 77%
das áreas agricultáveis
do mundo, mas há uma
demanda cada vez maior
por novos espaços naturais
a serem desmatados para
serem convertidos em
pastagens e áreas agrícolas
para produção de ração
para animais que serão
abatidos para consumo.
Os habitantes desses
espaços, que são os animais
silvestres, acabam tendo o
seu ciclo de vida alterado

e se veem obrigados a
terem mais contato com
outras espécies com as
quais não teriam nenhum
tipo de proximidade em
uma situação natural livre
da intervenção humana.
Isso é o suficiente para
que se eleve muito o risco de patógenos que, em
condições naturais, não seriam transferidos a outras
espécies, já que é comum
encontrar animais que os
hospedem sem que isso
se transforme em doenças
ou mesmo um problema.
As doenças transmitidas direta ou indiretamente por animais aos seres
humanos são chamadas
zoonoses. As zoonoses são
muito associadas aos morcegos, por exemplo. De
acordo com informações
do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), essas
doenças surgiram devido
à perda de habitat em
consequência do desmatamento e da expansão
agropecuária, o que é
muito problemático considerando a importância
dos morcegos nos ecossistemas – já que eles atuam
como polinizadores.
Isso significa que enquanto forem desenvolvidas atividades que impactem de forma negativa
no meio ambiente será
impossível evitar o surgimento de novas epidemias
zoonóticas ou mesmo
prever de onde ou quan-
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A
redução na
atividade
econômica e o
isolamento social provocados pela pandemia em
2020 ocasionaram alguns
impactos positivos ao
meio ambiente. Como
por exemplo as emissões
de carbono, que sofreram
diminuição durante um
período de tempo, durante a fase de isolamento.
Em Maio de 2020, a
concentração de dióxido
de carbono na atmosfera
subiu para cerca de 418
partes por milhão. Foi o
valor mais alto já registrado na história da humanidade e provavelmente
mais alto do que em
qualquer outro momento
ao longo dos últimos três
milhões de anos.
Esse recorde foi

quebrado em meio a
pandemia, embora em
certos lugares essa crise
da saúde tenha causado
uma das maiores e mais
drásticas quedas já registradas nas emissões de
CO2. Durante o
pico das medidas
de isolamento
implementadas
em todo o

mundo no
primeiro semestre de
2020, as emissões diárias
ficaram cerca de 17%
abaixo em comparação
a 2019, de acordo com
uma pesquisa publicada
na revista científica Nature Climate Change. Durante os bloqueios mais
restritivos e extensos, as
emissões em alguns países
ficaram quase 30% abaixo das médias de 2019,
afirmou Glen Peters, um
dos autores da análise da
Nature Climate Change
e cientista climático do
Center for International
Climate Research da Noruega. Com isso, foi notada uma melhor qualidade
do ar, principalmente nas

grandes cidades. Boa parte dessa redução se deve
a diminuição da atividade
industrial e o consumo de
combustíveis fósseis, que
também reduziu drastica-

mente.
Para se ter noção
dessa mudança, um
estudo divulgado pela
revista Forbes mostrou que a quarentena, provavelmente,
salvou 77 mil vidas na
China com a queda
da poluição do ar.
Já em São Paulo,
a FAPESP divulgou
que dados atmosféricos
mostraram redução de
50% de poluição entre as
semanas do dia 15 a 21 e
22 a 28 de março de 2020.

Outros acontecimentos
notáveis não podem ser
ignorados: a cordilheira
do Himalaia, na parte indiana, passou a ser vista a

mais de 160 quilômetros
de distância, fato que não
ocorria há décadas, devido
à poluição. Os canais de
Veneza, na Itália, apresen-
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do surgirão. Contudo, os
impactos no meio ambiente que propiciaram
o surgimento dessa nova
cepa viral criaram efeitos-rebote na própria natureza, seja de modo positivo
ou negativo. A mudança
brusca na realidade social
de todos os países no início da pandemia alterou
as relações homem-natureza, confirmando seu papel como agente
de mudanças
naturais no
Antropoceno.
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taram coloração da água
mais clara, nítida e com
mais peixes, sem turistas
e barcos, para citar dois
exemplos.
Porém, a ONU afirmou no fim de
2019, que para
evitar desastres
ambientais, seria
necessária uma redução anual de 7.6% nos
níveis de emissão pelos
próximos 10 anos. Ou
seja,

mesmo que o
mundo todo tenha interrompido suas principais
atividades durante
algumas semanas, a redução ainda não é a ideal. O
panorama futuro é ainda
mais incerto, considerando o avanço de uma
vacinação desigual entre
os países, os números
passaram a indicar uma
redução de contágios e
mortes, trazendo um retorno da grande maioria
das atividades humanas,
mesmo com o vírus ainda
circulando e sofrendo
mutações. A tendência
das empresas frente a uma
brecha era esperada: ace-
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lerar a recuperação econômica a qualquer custo,
inclusive em detrimento
do meio ambiente.

Então, ainda não há
nada a ser comemorado,
além de muitas vidas
terem sido perdidas, o
que pode ser percebido é
que os impactos positivos
observados servem para
mostrar como é preciso
algo em escala gigantesca
para promover pequenas
melhorias,
tornando
quase

impossível
pensar em perspectivas
melhores para o futuro,
com as causas e condições
de hoje. Não é difícil
imaginar que os níveis de
poluição podem ficar até
maiores do que na pré-pandemia.

Essas mudanças positivas são apenas circunstanciais, e infelizmente,
os impactos negativos na
natureza mesmo durante
a pandemia eram bem
visíveis: devido às medidas
de segurança que a população mundial acrescentou em sua rotina, como
o uso obrigatório de máscaras de proteção respiratória e luvas, produzidas
em TNT, algodão, látex,

vinil e outros materiais,
estes objetos sofreram
muito descarte irregular,
tendo sido encontrados
em oceanos ao redor
do mundo, como em
Hong Kong, na França,
na Inglaterra e no Brasil.
Estima-se que mais de 8
milhões de toneladas de
plástico entrem em nossos
oceanos a cada ano.
Este plástico não desaparece, mas se decompõe
lentamente em microplástico, que entra nas cadeias
alimentares, causando
efeitos devastadores na
fauna marinha. O descarte
incorreto das máscaras e
luvas trazia risco de contaminações pela covid-19,
além de impactar diretamente o ecossistema marinho, podendo causar a
morte de animais que ingeriram os itens, além de
que nas cidades, poluem
as ruas, causando riscos de
contaminações e maior
produção de lixo. Com
o progressivo fim dos
isolamentos, houve também a volta da atividade
industrial e emissões de
gases poluentes, expansão
do agronegócio brasileiro
mesmo em terras indígenas e áreas de preservação
ambiental, com número
recorde de queimadas e
morte da fauna e flora.
Os efeitos da pandemia nos espaços urbanos
também têm sido gigantescos, afinal, além do

problema da poluição já
enfrentado há décadas
pelos grandes centros
urbanos, a ocupação das
ruas e espaços públicos
como espaço legítimo
de reivindicação de direitos, ainda que necessária,
causou grande controvérsia, levando em conta
a grande quantidade de
manifestações políticas
pró e contra o governo
federal, a passagem pelas
eleições municipais e a
vindoura campanha eleitoral de 2022, tendo em
vista que o coronavírus
é um vírus respiratório
que circula em multidões.
Esse cenário atual de, por
um lado, reivindicação
do uso do espaço público
e, por outro, de negação
do uso do mesmo, levou
a muitos conflitos de
pensamentos e reflexões
sobre de qual forma seria
possível utilizar os espaços
públicos durante e no
pós-pandemia.
O professor Hikaro
Kayo de Brito Nunes,
desde 2012 sendo pesquisador da paisagem urbana
de Teresina, é doutorando em Geografia pela
Universidade Estadual
do Ceará e mestre pela
Universidade Federal
do Piauí, em entrevista,
contou à Sapiência suas
perspectivas para a atual
fase e as possibilidades do
pós-pandemia.
De início, é necessário
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lembrar que os reflexos
da pandemia, da quarentena e da pós-quarentena
nos espaços urbanos são
bem diversificados e
complexos, fato que já
caracteriza esses espaços,
tendo em vista inúmeras
dimensões analíticas e o
próprio contexto espacial
e temporal a ser levado em conta. Algumas
ações, segundo ele, contribuíram para construir
pontos em comum entre
os pequenos, médios e
grandes centros urbanos.
Uma total reorganização
dos fluxos de pessoas nas
cidades: as campanhas
#FiqueEmCasa e #SePossívelFiqueEmCasa
serviram para inserir cada
vez mais as entregas de
compras e alimentos por
delivery, o que tornou
explícito o escárnio trabalhista que é a plataformização e precarização
das relações de trabalho
por aplicativos no Brasil,
uma mistura de mercado
especulativo, vigilância de
dados e gestão neoliberal,
sem vínculos formais nem
direitos aos trabalhadores
garantidos pelas empresas
donas de aplicativos nem
pelas companhias que se
utilizam do trabalho dos
entregadores. Em meio
a pandemia, em Julho de
2020, foi visto pela primeira vez no Brasil a luta
do #BrequeDosApps, a
primeira greve organizada
por entregadores de apli-
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cativos de várias cidades
do país por melhores condições de trabalho, algo
nunca antes visto nessa
proporção desde o lançamento dessas plataformas
no Brasil.
“As intensas aglomerações na frente de escolas,
faculdades, comércio, fábricas e escritórios deram
lugar a espaços vazios e
silenciosos, ao mesmo
tempo que filas de ambulâncias e de pessoas
aumentavam próximas a
hospitais. Hospitais que
anteriormente eram referências em atendimento
de pessoas que sofreram
acidentes de trânsito ocuparam seus leitos com pacientes com doenças respiratórias, afinal de contas
os fluxos diminuíram e os
acidentes em parte considerável das cidades seguiu
essa mesma tendência.
De forma contraditória,
contracenaram filas para
compras de mercadorias
com preços abusivos em
farmácias e supermercados, com o medo de
escassez; filas em lotéricas e agências bancárias,
principalmente da Caixa
Econômica Federal, para
recebimento do auxílio
emergencial. Como poderia ser possível um distanciamento social efetivo
em uma cidade, um local
de encontros e fluxos?”
Reflete o professor Hikaro.

O professor conta
que ainda é cedo para
estipular previsões para o
pós-pandemia, contudo,
a curto prazo o espaço
urbano ainda sentirá as
sequelas. “Fato que, no
futuro, os espaços urbanos
precisarão ampliar a discussão e, de fato efetivar
ações de planejamento urbano com inovações em
formas de lazer, comércio,
circulação, turismo, transporte coletivo, moradia,
e, talvez principalmente
infraestrutura sanitária. Os
dados mais atuais apontam
que mais de 16% da população não têm acesso à
água tratada, e apenas 46%
dos esgotos gerados no
Brasil são tratados conforme o Sistema Nacional
de Informações sobre
Saneamento (SNIS), evidenciando a tão distante
universalização destes serviços”, pontua.
O professor Hikaro
acrescenta que devemos
ficar atentos para os impactos com a retomada
econômica após o pico
da pandemia. Ainda no
mês de abril de 2020,
em atividades do Centro
Acadêmico de Geografia
da UFPI e do Programa
Nacional de Formação
de Professores da Educação Básica (PARFOR/
UFPI), ele destacou a
fantasiosa interpretação
de que após a pandemia
a qualidade ambiental alcançaria níveis melhores.

“Temas como a questão
atmosférica precisam ser
analisados com atenção.
Devemos ter muito cuidado com essa sensação de
‘ar puro’ e de que a visibilidade do Himalaia, o céu
de São Paulo, de cidades
chinesas, por exemplo,
vão perdurar, até porque,
quando há uma redução drástica da atividade
econômica, logo após há
um aumento repentino
da emissão de carbono,
como aconteceu na crise
financeira de 2008. O
aumento da produção de
lixo e resíduos sólidos –
principalmente de origem
hospitalar, bem como da
energia elétrica e do gás
residencial, a mudança
do consumo, a alteração
no ‘comportamento’ de
alguns animais e a transparência e aumento da
qualidade das águas nos
canais de Veneza, Nova
York e em cidades da
China são exemplos mais
que necessários de que
devemos discutir essas interferências, características
de resiliência que infelizmente foram isoladas e
passageiras. O ponto chave seria não a produção,
prejuízo e lucro em si,
mas as decisões políticas
sobre essa sociedade de
consumo”, afirma o pesquisador.
As mudanças na paisagem urbana teresinense
seguiram, salvo as diferenças de escalas espacial e
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temporal, a tendência de
inúmeras outras cidades
brasileiras. O professor
lembra que cabe considerar, nesse contexto, que a
paisagem urbana envolve
uma série de fatores e elementos, tais como o espaço socialmente construído, com suas influências
culturais e econômicas,
contemplando assim as
infinitas dimensões humanas (re)construídas em
um determinado período
e contexto.
Com o freio nas atividades presenciais, certos
dias do auge da pandemia
conferiram às cidades
um aspecto de cidades-fantasma, com aflição
especial aos estudantes,
que experimentaram um
sentimento de entrave
nos seus percursos, na angústia da solidão de quem
vive só e nos conflitos de
quem passa por relações
tóxicas com a família ou
cônjugue. Essa crise de
saúde também foi responsável por evidenciar
nossas crises subjetivas
como nenhuma outra.
“Pontos que chamaram
muita atenção estão intimamente imbricados com
o próprio fechamento de
atividades econômicas.
Quem diria que em pleno meio dia em um dia
útil a avenida Frei Serafim
teria pouquíssimos veículos? Ou que os inúmeros
semáforos ao longo da
Avenida Miguel Rosa
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teriam perdido sua principal função? Ou que nos
horários de atividades religiosas os templos estariam
fechados e sem previsão
de reabertura? O Centro
de Teresina, no período
diurno, abstraiu as características do mesmo espaço
no período noturno. Os
sons e movimentos dos
inúmeros canteiros de
obras cessaram. Os pontos de ônibus e estações
de passageiros fecharam,
assim como os mercados
e as feiras livres. Os incontáveis trailers e quiosques
de vendas de alimentos
(com maior atividade a
partir do final da tarde)
diminuíram/pararam suas
ações. A paisagem, tão
brilhantemente ensinada
pelo grande professor e
geógrafo Milton Santos,
foi, forçadamente modificada”, relata o professor.
O professor enfatiza
que uma das principais características da Geografia
é a sua valiosa capacidade
de relacionar e discutir
em uma mesma dimensão, diferentes aspectos,
fatos e fenômenos. No
campo atual, compreender estes complexos
auxilia sobremaneira na
dinâmica espaço-temporal
de doenças tropicais, por
exemplo, bem como
da relação entre epidemiologia e geografia em
tempos de Pandemia da
COVID-19, a julgar
que toda transmissão

ocorre em um dado contexto. Vale relembrar
um exemplo local de
pesquisa nesses termos
desenvolvida no campo
da Geografia com intuito de mapear a situação
da pandemia no Piauí, o
Painel de monitoramento
da COVID-19, desenvolvido pelo professor do
IFPI Reurysson Morais e
o aluno Thallyson Bruno
Ferreira do curso de Geoprocessamento do campus
Teresina Central.
“As características
atuais deste mundo neoliberal como pobreza urbana, mudanças demográficas, apropriação de espaços
naturais, necropolítica,
industrialização e internacionalização de alimentos
auxiliam consideravelmente na já tão intensa
vulnerabilidade humana.
O mundo globalizado
contribuiu, dessa forma,
para a rápida disseminação
do vírus, tanto que uma
das principais ações dos
países mais preocupados
com a questão sanitária foi
o fechamento, ou maior
rigidez, de portos e aeroportos”, destaca.
A relação entre vulnerabilidades, pandemia e
Geografia se dá em uma
infinidade de dimensões,
como as já mencionadas
anteriormente, além dos
fatores de deflagração e
dispersão. O contágio da
covid-19 se deu de manei-

ras diferentes dependendo
do local. Acompanhamos
um ‘cada um por si’ em
busca de insumos médicos, não só entre países,
mas entre estados, como
as ações do Maranhão
em busca de respiradores.
As desigualdades socioeconômicas já conhecidas
ficaram ainda mais evidentes em meio ao colapso
global da saúde em um
mundo cada vez mais
competitivo”, finaliza o
pesquisador.
O professor Hikaro
também aproveitou a
oportunidade para sugerir,
a quem interessar possa, a
leitura das últimas produções textuais de geógrafos
que auxiliam, sob diferentes leituras, a problemática
anunciada sob a ótica da
ciência geográfica. Como
Ana Fani Alessandri Carlos (USP), Andrea Lourdes Monteiro Scabello
(UFPI), Dirce Maria Antunes Suertegaray (UFRGS), Julia Adão Bernardes (UFRJ), Zenilde
Baima Amora (UECE)
Marcelo Lopes de Sousa
(UFRJ), Raul Borges
Guimarães (UNESP-PP),
Juliana Ramalho Barros
(UFG), Natacha Cintia
Regina Aleixo (UFAM)
e José Eudázio Honório
Sampaio (UECE), este
último com importantes
contribuições cartográficas frente ao contexto da
pandemia.∎

REALIZAÇÕES FAPEPI - 2021
m 2021, a Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado do Piauí (FAPEPI), através do
Programa Avança Piauí, desenvolveu uma
série de atividades essenciais para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovativo do
Estado do Piauí. Foram nove editais lançados,
com parcerias nacionais e recursos do Tesouro
do Estado.
O edital 001, Tecnova II Piauí, de
Subvenção Econômica à Inovação,
contemplou 13 empresas piauienses em
quatro territórios do Estado, com recursos
que vão de 100 a 200 mil reais, numa parceria
com a Finep. O edital 002, do Programa de
Bolsas de Iniciação Científica da FAPEPI,
destinou 480 mil reais na seleção de 100
bolsistas de graduação, recebendo um valor
mensal de 400 reais.
O edital 003, do Programa Bolsa de Apoio
Técnico, selecionou dez bolsistas técnicos de
nível superior que executam atividades junto
ao Programa de Produção de Informações,
Pesquisas e Estudos para o Desenvolvimento
Sustentável com Inclusão Social no Piauí,
uma parceria entre a FAPEPI e a Secretaria
de Planejamento do Estado (Seplan). A
chamada pública contou com recurso de 180
mil reais do Tesouro Estadual.
O edital 004, do Programa de Divulgação
e Popularização da Ciência – SAPIÊNCIA,
premiou cinco profissionais de comunicação
e dois estudantes, no Primeiro Prêmio de
Divulgação Científica da FAPEPI.
O edital 005, do Programa de Apoio
a Pós-graduação Stricto Sensu, destinou
uma cota de 30 bolsas de mestrado e 20 de
doutorado, com recursos que vão até 89 mil
reais mensais do Tesouro do Estado.
O edital 006, do Programa de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Regional no Estado do Piauí, uma parceria
entre CNPq e FAPEPI, disponibilizará
recursos financeiros no valor total R$
2.620.800,00, oriundos do CNPq e R$
210.000,00 oriundos do Tesouro Estadual para
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estimular a fixação de recursos humanos com
experiência em ciência, tecnologia e inovação
e/ou reconhecida competência profissional
em instituições ou empresas públicas ou
privadas, de ensino superior e/ou de pesquisa
científica.
O edital 007, visou selecionar proposta
para execução do Observatório de Projetos
Sociais do Piauí. Os recursos na ordem de
190 mil reais serão destinados a criação do
Observatório.
O edital 008, de apoio à publicação e
editoração de periódicos, deve ser concluído
em 2021. Bem como o edital 009, de apoio
a participação e realização de Olimpíadas
Científicas.
Além destas ações, a FAPEPI ainda
trabalhou em 2021 na execução de editais
passados, como o Programa de Infraestrutura
para Jovens Pesquisadores (PPP), com 50
projetos aprovados e em execução, fruto
de parceria entre FAPEPI e CNPq. O
Programa de Pesquisa para o SUS (PPSUS),
com 17 projetos em execução, também
em parceria com o CNPq. Em 2021, duas
parcerias com a CAPES possibilitaram a
implantação de 74 bolsas de mestrado e nove
de pós-doutorado através do Programa de
Parcerias Estratégicas e mais seis bolsas de
mestrado, oito de doutorado e nove de pósdoutorado a serem implantadas através do
Programa de Parcerias Estratégicas para o
Semiárido.
Parcerias também com a Finep garantiram
a implantação em 2021 da subvenção
econômica para 21 startups tirarem suas ideias
do papel através do Programa Centelha I. O
Programa Centelha II também foi fechado
em 2021 e já está em fase de assinatura.
Também em 2021, a FAPEPI finalizou
a capacitação de 50 empresas que estão
preparadas para iniciar o processo de
exportação de seus produtos e serviços,
através do PEIEX, um programa em parceria
com a APEX Brasil.∎
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