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RESUMO 
A economia da região norte do Brasil baseada no uso de recursos naturais motiva o interesse do setor privado 
de se aproximar do setor científico, baseado nas exigências ambientais. O Museu Goeldi, instituição de ciência 
e tecnológica vinculada ao Ministério de Ciências Tecnologia e Inovação desde a década de 1980 do século 
passado, forma recursos e executa atividades de pesquisa que contribuem para minimização de impactos 
ambientais na região amazônicas relacionadas a grandes projetos Isso levou às tecnologias para o 
desenvolvimento sustentável, áreas que a instituição prioriza na interação com o setor privado e é base de 
nossa pesquisa aplicada, com caráter explicativo em base bibliográfica, e documental. O estudo visa relacionar 
os resultados de pesquisas e a contribuição do Museu Goeldi ao uso sustentável dos recursos naturais da 
Amazônia. Os resultados mostram que a parceria com setor privado para execução de pesquisa volta-se a 
projetos de abertura de estradas, assentamento humanos, projetos de exploração de recursos minerais, 
hidroelétricas entre outros. Esses projetos têm suas ações condicionadas aos atendimentos do que a Política 
Nacional do Meio Ambiente e demais regulamentos estabelecem. O principal produto da instituição é 
conhecimento, e nesse sentido ela pode ser vista como uma fabrica de conteúdo especializado em Amazônia.  
O Museu Goeldi fornecer informações que contribuem na redução da agressão ambiental, e as empresas usam 
as informações para o licenciamento ambiental, e estabelecimento de sua política ambiental, Gestão e 
Monitoramento ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

O Museu Paraense Emílio Goeldi em 2010, ao publicar seu portfólio, definiu as “Tecnologias para o 
desenvolvimento sustentável” como um dos três principais eixos de sua ação em estudar a Amazônia. Elas 
expressam a disposição da ICT de desenvolver projetos e prestar serviços que contribuam para o 
desenvolvimento sustentável da Amazônia. O relacionamento com empresas, e o estabelecimento das 
parceiras, a maioria, esta vinculada a grandes projetos que carecem de estudos socioambientais (Relatório 
TCG MPEG 2002-2012).  Nesse sentido nosso estudo visou relacionar os resultados de pesquisas e a 
contribuição do Museu Goeldi para o uso sustentável dos recursos naturais da Amazônia.  
Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), assim denominado em homenagem ao Dr. Emílio Augusto Goeldi, 
cientista suíço que projetou a instituição em nível nacional e internacional, enquanto diretor no final do século 
XIX e início do século XX. Fundado em 1866, pelo naturalista Domingos Soares Ferreira Penna, inicialmente 
chamado de Associação Philomática; com área de atuação na Amazônia Oriental.  Está localizado na cidade de 
Belém, Estado do Pará, região amazônica (Brasil) - É uma unidade de pesquisa do Ministério da Tecnologia e 
Inovação (MCTI).  
A Amazônia Legal, espaço de atuação do Museu Goeldi corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a 
totalidade de oito estados (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins) e 
parte do Estado do Maranhão (a oeste do meridiano de 44ºW), perfazendo 5,0 milhões de km². Nela residem 
56% da população indígena brasileira, o que mostra a sua riqueza em sociobiodiversidade. O conceito de 
Amazônia Legal foi instituído em 1953 e seus limites territoriais decorrem da necessidade de planejar o 
desenvolvimento econômico da região e, por isso, não se resumem ao ecossistema de selva úmida, que ocupa 
49% do território nacional e se estende também pelo território de países vizinhos que compõem a Pan-
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Amazônia (IPEA, 2008); A Pan-Amazônia se estende por nove países da América do Sul (Bolívia, Colômbia, 
Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela). Na década de 1970 já havia, no Museu 
Goeldi, a preocupação de qualificar profissionais para atuarem em pesquisas junto aos grandes projetos, na 
Amazônia, com coletas de material da flora e sua identificação taxonômica (Bezerra, 2001; Silva Et Al, 2001).  
Na Amazônia as empresas carecem de conhecimento cientifico para adequarem seus negócios a padrões 
ambientais, atividades de baixa tecnologia. Isso destoa da aproximação entre ICT e empresas, e a ação pública 
de motivar setores específicos, e não considerar as diferenças regionais, e nem nacional ao concentrar a 
politica de inovação em setores de alta tecnologia; que geram poucos postos de trabalho ressalta a necessidade 
de se alcançar setores de media baixa e baixa tecnologia que atendem setores com grande volume de postos de 
trabalho, setores que estão em áreas rurais, ou periurbanas, que podem usar recursos naturais com tecnologias 
agregadas (Sachs, 2002). A produção do conhecimento no Museu Goeldi se baseia em Linhas Gerais de 
Pesquisas nas áreas de ciências naturais e humanas na e dá Amazônia. A produção desses conhecimentos e que 
interessam ao setor privado que desenvolve atividades relacionadas a projetos de abertura de estradas, 
assentamento humanos, exploração de recursos minerais, hidroelétricas entre outros.  
A geração de conhecimento, através da pesquisa, e seu uso em produtos processos e serviços estão conexos à 
percepção de que estes conhecimentos podem ser novos, ou não; ser ou não uma descoberta, uma invenção. A 
descoberta expressa ação de descrever, revelar ao mundo algo preexistente. A invenção é ato do intelecto 
humano – ação inventiva que cria algo novo, com aplicação prática ou não. A descoberta e a invenção dizem 
respeito ao avanço do conhecimento humano.  
A relação entre pesquisa, invenção, descoberta, e conhecimentos (novos e antigos) diz respeito à sucessão do 
processo produtivo e a busca por novos, produtos, processos, criação/ou atendimentos a novos serviços. É o 
estabelecimento de elementos estratégicos usados como vantagens competitivas no curto e longo prazo por 
empresas e nações e sua aplicação comercial mais direta ocorre na forma de inovação. Há quem confunda 
inovação com descobertas e invenções – a inovação diz respeito a atendimento de mercado, e isso se justifica 
com o avanço da Revolução industrial. E é o que torna tão importante para as nações e empresa, a 
sistematização do conhecimento, a pesquisa, e o uso prático de seus resultados. Interessa ao setor empresarial, 
a ação de pesquisa que detecte problemas, descreva seus mecanismos básicos, e construa soluções a partir 
deste entendimento.  
O enquadramento do uso dos resultados de pesquisa pelo mercado pode ser feito a partir de níveis tecnológicos 
alinhando-se a metodologia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2003, 
2010): 1) alta intensidade tecnológica – setores produtores de equipamentos eletrônicos, informática, 
comunicações, equipamentos óticos e de precisão, fármacos e aviões, 2) média-alta intensidade tecnológica – 
produtos químicos (excetofarmacos) automóveis, maquinas e equipamentos de transporte (exceto aviões) 
maquinas e materiais elétricos  3) média-baixa intensidade tecnológica – indústria de petróleo e combustíveis e 
de borracha e plásticos, os minerais não metálicos, a metalurgia básica, os produtos de metal e a construção de 
embarcações, 4) baixa intensidade tecnológica – empresas de alimentos, bebidas, têxteis, vestuário, couro e 
calçados, papel e madeira e moveis.   
 
 
METODOLOGIA 

O trabalho se configura como uma pesquisa aplicada e segundo Severino (2000) é a mais adequada quando se 
objetiva gerar conhecimentos com fins práticos. Em relação ao seu propósito é uma pesquisa exploratória para 
melhor alcançar seus objetivos. A pesquisa exploratória assume, em geral, as formas de pesquisas 
bibliográficas, documental e até estudos de caso, e envolve método misto - qualitativo e quantitativo (GIL, 
1996).   
 

FONTES E DADOS DA PESQUISA 

a) Fonte primaria 

Dados e informações de atores envolvidos na sistematização das informações institucionais sobre a produção 
cientifica do Museu Paraense Emilio Goeldi. 
b) Fonte Secundaria 
Bibliografia, artigos e documentos relativos à produção científica - produção do conhecimento, financiamento 
da pesquisa, e da relação entre ICT e empresas, uso dos resultados de pesquisa, documentos e relatórios 
relacionados. Consulta a diversas bases de dados, livros e manuais publicados por editoras, revistas 
especializadas, busca via WEB.    
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A REALIZAÇÃO DE PESQUISAS NAS ÁREAS DE CIÊNCIAS NATURAIS E HUMANAS NA 
AMAZÔNIA: Usos pelo setor privado. 

 
A inovação não está necessariamente na incorporação de novas funções ou no uso de alta tecnologia 
(eletrônica, mecatrônica, nanotecnologia, biotecnologia...). A inovação pode expressar a melhoria na 
realização de uma função de produto, processo e/ou serviço e isso pode advir do conhecimento, científico ou 
conhecimento tradicional - novo ou não, e as melhorias podem ser visíveis ao consumidor ou não.  Visíveis são 
as inovações percebidas pelo consumidor e que influenciam na atratividade do produto, no seu consumo. As 
melhorias não visíveis (ocultas) ao consumidor não estão ligadas diretamente à utilização do produto, porém 
influenciam na definição do preço final, como por exemplo, melhorias no processo produtivo, redução de 
custos de fabricação, menor utilização dos insumos de produção, racionalização da distribuição, aumento da 
facilidade para a reciclagem ou reaproveitamento do produto descartado, entre outros, a inovação alcança todo 
o campo dos negócios.  
No nosso estudo ganha destaque as melhorias ocultas trazidas pela inovação aplicáveis a politica e ao Sistema 
de Gestão Ambiental que mantem a atividade da empresa em parâmetros ambientais sustentáveis, sua 
implantação exige estudos ambientais, bem como sua manutenção, com o constante monitoramento ambiental 
(BARBIERI, 2004; CALLEMBACH ET AL. 1999; TACHIZAWA, 2006).  
No Brasil as Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) apresentam-se como produtora e depositária de 
conhecimento no qual os agentes econômicos recorrem para subsidiar, ou melhor, abrigar sob a autoridade 
cientifica suas argumentações no enfrentamento e superação de problemas, novos desafios. A relação entre 
pesquisa e uso de seus resultados é mediada pelo interesse do Estado conexo ao modelo de desenvolvimento 
que estabelece e aos interesses do mercado, que pode agir a partir de um cenário local, visando espaços 
nacionais e internacionais. Mesmo nos países desenvolvidos o Estado exerce função indutora de pesquisa, 
criando linhas de fomento de forma que avance na produção do conhecimento e não fique, de todo, atrelada 
aos interesses de mercado (MANZANO, 2013; ZEMINSKY, 2005).  
No plano mundial, de alcance nacional e local, os usos dos resultados de pesquisa dizem respeito, hoje, as 
questões ambientais, ao uso racional e sustentável dos recursos. A ampliação do conhecimento sobre o 
ambiente, sobre os recursos naturais visando o desenvolvimento de produtos, o estabelecimento de serviços 
ambientais, o desenvolvimento de biotecnologias, a geração de bionegócios. A questão posta é se estas ações 
devem segui vertentes de mercado e criar necessidades artificiais, ou se devem atender a questões de 
sustentabilidade – produtos e serviços mais colaborativos com o ambiente, mais duráveis, um enfrentamento ao 
consumismo motivado por um novo comportamento, focado nas necessidades dos cidadãos, e não do 
consumidor, e isso exige um modelo novo de economia (MORAN, 2008; VEIGA, 2005).  
O modelo de desenvolvimento da Amazônia, a manutenção da qualidade de vida humana, na região depende 
da manutenção da qualidade do ambiente – representada pela manutenção da floresta amazônica em pé. É 
necessário alcançarmos a compreensão de que a floresta tem certo limite de autoregulação e para manter a 
qualidade de existência para todos os seres cabe considerar isso como parte do limite do consumismo humano 
(FIERSIDE, 2011). 
A visão da economia ecológica nos traz a perspectiva de valorizar bens e serviços ambientais, não mais na 
perspectiva de ser renovável, ou não, mas de atender a emergência de uma ação in dubio pro natura. A 
concepção do in dubio pro natura advém do direito ambiental de sempre favorecer a natureza, e com isso 
favorecer a melhor existência humana. A regra o parâmetro ambiental admissível é aquele mais favorável à 
natureza, ao meio ambiente. É uma perspectiva a ser usada, em relação ao usufruto dos recursos naturais, no 
estabelecimento e pagamentos por serviços ambientais - bens/recursos ambientais. 
 
Bens e Serviços ambientais. 

Na literatura encontramos uma relação de correspondência entre serviços ambientais e serviços ecossistêmicos 
as duas expressões dizem respeito ao mesmo conceito. Em nosso estudo usamos preponderantemente a 
expressão – serviços ambientais. O bem ambiental é visto pela legislação ambiental brasileira como aquele que 
tem o atributo de ser de uso comum do povo e fundamental à qualidade de vida dos seres vivos, e por isso é 
relevante sua tutela pelo Direito. Assim, no Brasil, o detentor de um bem ambiental poderá ser 
responsabilizado em âmbito administrativo, civil e penal pelo não cumprimento de obrigações de natureza 
ambiental a ele impostas pela legislação de proteção ao meio ambiente (COELHO, 2012). O bem ambiental 
justifica a existência do direito ambiental, como instrumento de sua proteção: conservação (uso sustentável) e 
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ou preservação (manutenção das qualidades pristinas), em qualidade e quantidade para isso usa a gestão 
ambiental – estabelecimento de instrumentos e usos de informações que reduzam impactos e viabilizem a 
atividade econômica em conformidades ambientais aceitáveis. 
No aspecto acadêmico / ecológico Costanza et al (1997) e o Millenium Ecosystem Assessment (2005), 
estabelecem o conceito de serviços ambientais como os benefícios que as pessoas e as sociedades humanas 
obtêm dos ecossistema, e identifica os tipos de Serviços Ambientais e esclarece suas áreas de abrangências: 
Suporte - serve de base para outros serviços, viabiliza sua existência; Provisionamento - fornece recursos in 
natura; Regulação - estabelece o equilíbrio do ambiente tornando-o mais salubre;  Cultural - diz respeito ao 
bem estar humano no qual envolve o deleite da natureza e o vínculo atávico/ anímico entre ser humano e 
natureza. Essa abrangência é estratégica para os bionegócios, fornecimentos de bioprodutos, bioserviços e 
biotecnologias a partir de recursos naturais na Amazônia. 
A resposta de mercado carece de consenso. Patriota (2013) informa que a definição dos bens ambientais 
constitui um dos pontos mais controversos do debate no CTESS (do inglês Commitee on Trade and 
Environment in Special Session – CTESS).  Os países da OCDE junto com o Escritório Estatístico da 
Comunidade Europeia (Eurostat) lideram as discussões e acordaram uma primeira definição de bens 
ambientais no fim da década de 1990. A definição inclui bens que “medem, previnem, limitam, minimizam, ou 
corrigem danos ambientais à agua, ar e solo, bem como os problemas relacionados ao lixo, barulho e 
ecossistemas...,” isso inclui tecnologias limpas, produtos e serviços que reduzem risco ambiental, a poluição e 
uso dos recursos ambientais.  
Essa definição tem servido de base para todas as discussões posteriores sobre bens e serviços ambientais e 
classificou-os em três tipos: tratamento de poluição, produtos e tecnologias limpas e gestão de recursos 
ambientais. A classificação no geral engloba: a água e seu tratamento para consumo humano; gerenciamento de 
resíduos sólidos incluindo os resíduos perigosos; proteção do ambiente, ar e clima; recuperação e limpeza do 
solo e água (meios degradados); redução da poluição sonora; proteção da biodiversidade e paisagem e outros 
serviços ambientais e auxiliares (CNI, 2005; PATRIOTA, 2013), e esta é a classificação, comercial, 
preponderante.  
Os objetivos da política de governança da estrutura de serviços ambientais viabiliza a percepção das limitações 
das ferramentas baseadas no mercado e de políticas para melhorar a prestação dos serviços ambientais. É 
essencial o uso de modelos híbridos como os mais adequados, ao invés de aplicar modelos de mercados puros 
ou hierárquicos – valoração pela utilidade / pela escassez - recurso renovável e não renovável. (CAVALCATI, 
2010; DALY, FARLEY, 2008; MURADIAN & RIVAL, 2012).   
As soluções para os problemas da sustentabilidade ambiental a partir de ações mais complexa com formas 
mistas devem ser pensar ao menos, baseadas em dois aspectos: o biológico e o social. No aspecto da 
biodiversidade a fim de ser sustentável, qualquer forma de utilização florestal ou qualquer outro da terra deve 
obedecer a certos critérios. Uma classe de tais critérios refere-se à sustentabilidade biológica, ou seja, à 
manutenção em longo prazo dos processos biológicos que preservam e conservam o ecossistema estável apesar 
dos estresses previsíveis (MURADIAN e RIVAL, 2012; CAVALCANTE, 2010; DALY & FARLEY, 2008).  
O aspecto social diz respeito a não pensar a sustentabilidade partindo da oposição – preservação / conservação. 
Deve envolve a presença humana em interação com meio, dele tirando seu sustento, e com isso preservando-o 
como um bem coletivo, com alcance difuso (FEARNSIDE, 2003), achar espaço para as duas formas 
(preservação e conservação), e participação humana, no uso, preservação e conservação dos recursos. Daley e 
Farlei (2009) baseado em Constanza et al (1997) exemplificam serviços prestado pela floresta, e isso se aplica 
a floresta Amazônia e reforça sua particularidade, e importância para o Brasil e o mundo (figura 2). 
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Figura 2 - Exemplos De Serviços Fornecidos Pelo Ecossistema (Floresta). Fonte: Daly  e  Farley, 2008, p. 143, 
a partir de  Constanza et al 1997. 
 
 
RESULTADO E DISCUSSÃO 

 
A economia da região norte do Brasil baseada em recursos naturais motiva o interesse do setor privado de se 
aproximar do setor científico, baseado nas exigências ambientais, e essa parceria, envolve o Museu Goeldi 
(MPEG). As ações das Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) na região norte, na Amazônia brasileira, ou 
qualquer outra região podem contribuir com a sustentabilidade (ambiental/social).  A figura 3, nos mostra as 
principais atividades econômicas relacionadas ao potencial de impacto ambiental.  
Na Amazônia as ações entre instituições de pesquisa e empresas que representam grandes projetos ocorrem a 
partir da acumulação de conhecimentos científicos sobre a flora amazônica, para subsidiar projetos de uso e 
manejo sustentável desses recursos com relação às populações, ecossistemas comunidades, espécies com 
potencial econômico, bem como ações relacionadas a abertura de estradas, assentamento humanos, projetos de 
exploração de recursos minerais, hidroelétricas entre outros “com o mínimo de agressão ambiental.  Diante das   
atividades de maior potencial de impacto ambiental na regiao amazonica (figura 2) justifica-se a interrelação 
entre as instuições de ciencia tecnologia e inovação, com empresas, a definição das As tecnologias para o 

SERVIÇOS EXEMPLOS 

Regulação de Gases As arvores armazenam CO
2 

e as árvores em crescimento criam O
2
; as florestas 

limpam SO
2 
da atmosfera. 

Regulação de climas Regulação do efeito estufa; evapotranspiração e subsequente transporte de 
energia do calor acumulado para outras regiões através do vento; evaporação, 
formação, formação de nuvens e chuva local; efeito de sombra isolamento na 
humidade local e nas temperaturas extremas 

Regulação de 
anomalias 

Proteção de tempestades, controle de cheias, recuperação de secas e outros 
aspectos de resposta do habitat à variação ambiental, principalmente controlada 
pela estrutura da vegetação. 

Fornecimento de água A evaporação pode aumentar a chuva local; as florestas podem reduzir a erosão e 
segurar as margens dos rios, evitando a sedimentação de fontes e aumentando o 
fluxo de água. 

Capacidade de 
absorção de detritos 

As florestas podem absorver grandes quantidades de resíduos orgânicos e filtrar 
poluentes de infiltrações; algumas plantas absorvem metais pesados. 

Controle de erosão e 
retenção de 
sedimentos 

As arvores fixam os solos, as copas das arvores reduzem o impacto das chuvas 
torrenciais no solo, diminuem a erosão dos ventos. 

Formação de solos As raízes das arvores perfuram as rochas; a vegetação em decomposição 
(sarapilha) adiciona matéria orgânica  

Ciclos de nutrientes  As florestas tropicais caracterizam-se pela rápida assimilação de matéria 
degradada, dando pouco tempo para os nutrientes escoram para cursos d’água e 
saiam do sistema.  

Polinização  As florestas conservam insetos que são necessários a fertilização de espécies 
selvagens e domésticas. 

Controle biológico  As espécies de inseto existentes nas florestas se alimentam de insetos nocivos. 

Recursos genéticos As florestas são fontes de materiais biológicos e de produtos únicos, tais como 
remédios, genes resistentes a patogenias de plantas e pragas de colheitas, bem 
como de espécies ornamentais. 

Recreação Ecoturismos, passeios pedestres, ciclismos etc. 

Cultura Valores estéticos, artísticos, educativos e ou científicos dos ecossistemas da 
floresta  
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desenvolvimento sustentavel  as áreas de interesses do Museu Goeldi de desenvolver ações de pesquisa com o 
setor privado. 
 

ATIVIDADE DE MAIOR 
POTENCIAL 

DE IMPACTO AMBIENTAL 

 ÁREA DE OCORRÊNCIA 

Mineração industrial: ferro, 
manganês, cassiterita, cobre, 
bauxita etc.. 

Amapá, Amazonas, 
Rondônia, Pará (Carajás, 
Trombetas, Paragominas, 
Juruti...) 

 Degradação da paisagem 
 Poluição e assoreamento dos 
cursos d´água  
 Esterilização de grandes áreas – 
impactos socioeconômicos 

 
Agricultura, pecuária extensiva 
(Grandes projetos 
agropecuários) 

Toda a Amazônia – 
próximo aos grandes 
centros urbanos e rodovias. 

 Incêndios florestais, destruição da 
fauna, flora 
 Contaminação dos cursos d`água,  
 Erosão e assoreamento dos rios 
 Destruição de áreas produtivas 

 
 
Grandes Usinas Hidroelétricas 

Há vinte hidroelétricas 
previstas para construção 
na Amazônia, e Belo 
monte em construção é a 
maior delas 

 Impacto cultural 
 Impacto socioeconômico 
 Inundação de áreas florestais, 
agrícolas, vilas, aldeias 
 Impacto sobre flora e fauna e 
ecossistemas adjacentes 

 
 
Indústria de Ferro gusa 

Estado do Pará – projeto 
Grande Carajás/ Marabá, 
Parauapebas.   

 Demanda de carvão vegetal – 
impacto sobre áreas nativas 
 Exportação de energia de baixo 
valor e alto custo ambiental 
 Poluição das águas, ar e solo. 

Polos industrias e/ou grandes 
industrias 

Polo Industrial de Manaus 
– PIM. 

 Poluição das águas, ar e solo 
 Geração de resíduos tóxicos 
 Conflito com o meio urbano 

 
Construção de Rodovias: 
transamazônica, BR 163 

Eixo das Rodovias e suas 
interligações 

 Explosão demográfica – grandes 
projetos agropecuários, destruição da 
cultura indígena, propagação de 
doenças endêmicas [...] 
 

 
Indústria de Alumínio 

 
Pará - Barcarena 

 Poluição Atmosférica 
 Poluição aquática 
 Impactos indiretos pela enorme 
demanda de energia 

Crescimento populacional 
vertiginoso (migração interna) 

Rondônia, Manaus, Belém, 
Amapá 

Ocupação desordenada do solo com serias 
consequências sobre os recursos naturais. 

 
Figura 2 - principais impactos ambientais – região norte. Fonte: Relatório do Brasil para a Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio ambiente e o Desenvolvimento, 1991, p. 129. Revista EXAME PIME. Edição 78, 
outubro de 2014.  Especial – Regiões. Onde empreender no Norte. Almanaque Abril 2015. 
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A figura  3  sintetiza o processo de produção do conhecimento pelo Museu Goeldi e seus usos. Relaciona  os 
usos de resultados de pesquisa por setor privado, publico e organizações não governamentais. 
 
 

 
 
 
Figura 3  – Relação entre produção cientifica do Museu Goeldi e Setores, Empresas e Instituições de Pesquisa 
que se beneficiam Fonte: Elaboração própria a partir de dados levantados no Museu Goeldi. 
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Na ilustração acima exemplificamos o uso dos resultados de pesquisa do MPEG, pela instituição e diferentes 
atores. Assim podemos ver  desde o uso direito pela instituição e seus pesquisadores (a manutenção das linhas 
gerais de pesquisas, a possibilidade de ampliar as coleções, dados para publicações, formação de recursos 
humanos); por empresas onde o relatório de pesquisa é o produto por ela almejado; o atendimento de ICT e 
empresas, o que envolve a coleta e guarda de material, fornecimento de amostras de materiais para suas 
pesquisas nas áreas de cosméticos e fármacos (PD&I), identificação de espécies, e alcança instituições 
públicas, ONG´s, usam as informações para a melhoria de políticas públicas, para ações com povos e 
populações tradicionais – tecnologias sociais, planos de manejos, estabelecimento de serviços ambientais, 
melhoria de estruturas produtivas locais. Esses usos quando relacionados a setores econômicos e níveis 
tecnológicos nos mostram que a produção do Museu Goeldi, se relacionam a área econômicas de produção 
baseada na produção ou uso de commodities. As pesquisas realizadas pelo Museu Goeldi contribuem para que 
se tenham bases para gerir o uso do bem ambiental em dimensões mais sustentáveis, e nesse sentido é que a 
instituição definiu as tecnologias para o desenvolvimento sustentável como linhas de ações que interessam 
realizar ações de parceria com empresas. 
A parceria entre o Museu Goeldi e as empresas gera confiança nos órgãos de fiscalização pois sabem que a 
instituição preza pela qualidade de suas pesquisas. E também sabem, que caso a empresa manipule as 
informações para beneficiar-se o Museu Goeldi se manifestara refutando-as. As tecnologias para o 
desenvolvimento sustentavel foram estabelecidas a partir da expetise do Museu Goeldi que interage com 
empresas desde a década de 1980 do século passado, ao formar recursos humanos e executar atividades de 
pesquisa que contribuem para minimização de impactos ambientais na região amazônicas relacionadas a 
grandes projetos. Assim as tecnologias para o desenvolvimento sustentável, priorizam as seguintes temáticas 
para realizar atividades de pesquisa com o setor privado:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
A parceria entre o setor privado as ICTs na Amazônia tem produzido estudos ambientais que usados por 
empresas reduzem o impacto ambiental ajudam a manter a floresta em pé contribuindo com ações de 
licenciamento ambiental, manejo, e gestão ambiental na Amazônia. Estes estudos contribuem para a 
conservação ambiental da Amazônia, dentre outras ações. A literatura informa que há falta de empresas 
interessadas em interagir com instituições de pesquisa e financiar pesquisa, no caso do MPEG, isto não ocorre. 
A instituição mantém desde a década de 1980 do século passado relação com empresas. E parte de sua 
pesquisa, primordialmente básica, são feitas com recursos captados junto à iniciativa privada. E isso 
influenciou no estabelecimento dos eixos de ações do portfólio institucional (NIT/MPEG, 2010) – que destaca 
a prestação de serviço como foco principal nas “Tecnologias para o desenvolvimento sustentável”, que 
atendem setores indústrias de média e média baixa tecnologia, em um primeiro momento – expresso no 
resultado de pesquisa em sua forma original – estudos ambientais necessários para licenciar, dar condições 
para o desenvolvimento de atividades produtivas que atendam parâmetros ambientais aceitáveis, relacionados a 
empresas que exploram commodities ambientais.  
A importância das atividades de pesquisa desenvolvidas na região norte e seu uso por empresas envolve a 
adequação das atividades econômicas em parâmetros ambientais aceitáveis. A Resolução Conama 237/1998, 
junto com a Resolução Conama 01/1986, em seus anexos estabelecem os setores produtivos que carecem de 

1 Inventários e analise da biodiversidade 
2 Manejo e conservação de fauna e flora 
3 Ecologia de comunidades e ecossistemas 
4 Recuperação de área degradada  
5 Biogeografia Zoológica  
6 Química de óleos essenciais e aromas da flora 

amazônica  
7 Botânica econômica 
8 Analise de Paisagem aplicada a conservação da 

biodiversidade e ordenamento territorial  
9 Evolução e dinâmica ambiental da zona costeira 
10 Uso e gestão de recursos naturais  

11 Solos – dinâmica, manejo e conservação 
12 Terra preta nova – recomposição dos solos 
13 Estrutura e dinâmica de ecossistemas 
14 Geologia – geoquímica e hidrogeoquímica 
15 Prospecção e salvamento arqueológico 
16 Arte rupestre 
17 Etnologia  indígena   
18 Antropologia social- Uso e gestão de recursos 
 e populações tradicionais 
19 Diagnósticos socioeconômicos  
20 Documentação, Estudos de línguas 
 Amazônicas Ameaçadas de Extinção. 
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licenciamento ambiental, e para isso precisam de Estudos Ambientais que fundamentem seus licenciamentos e 
viabilize a realização de suas atividades. O Museu Goeldi, e outras Instituições de Ciência e Tecnologia são 
procurados por empresas que precisam de estudos ambientais, e assim se conveniam para a realização da 
atividade de pesquisa. É necessária a manutenção dos convênios para a realização do monitoramento 
ambiental, e isso ainda é inviável diante das regras existentes, para o estabelecimento de parcerias entre 
empresas e instituições de pesquisa, e isso aponta para a necessidades de novas pesquisas voltadas a 
identificação de modelos mais eficientes da parceria entre ICT e empresas na Amazônia, e o que isso possa 
contribuir para a melhor sustentação da floresta em pé. 
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