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1. A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica torna público o resultado 

final da seleção de projetos pelo comitê ad hoc referente ao edital BASA- 2018 após análise de 

recursos: 

 
1 - Avaliação ambiental integrada de lagos de inundação do Baixo Tapajós, Pa: base ecológica para 
conservação, manejo e sustentabilidade (NÃO APROVADO);  
 
2 - Análise físico-química e avaliação da bioatividade dos méis de abelhas dos gênerosapis e melipona 
produzidos na Região do Tapajós (NÃO APROVADO); 
 
3 - Estudo fitoquímico e avaliação de extratos de plantas nativas do Oeste do Pará na busca de moléculas 
bioativas (NÃO APROVADO);  
 
 4 - Caracterização morfológica, filogenética e fitopatogênica de isolados do complexo Thielaviopsis 
paradoxa em banana, abacaxizeiro e pupunha no Estado do Pará (NÃO APROVADO);  
 
5 -  Utilização dos probióticos isoladas do intestino de colossoma macropomum na produção sustentável de 
peixes  desempenho zootécnico e sanidade  Santarém, Pa (NÃO APROVADO);  
 
6 - A flora amazônica sob o olhar microscópico: conhecendo suas potencialidades e vulnerabilidades para 
exploração de forma sustentável (NÃO APROVADO);  
 
7 - Tratamento biológico de resíduos advindos do processamento da mandioca: Reaproveitamento e 
incentivo sustentável aos produtores de farinha de mandioca (Manihot esculenta Crantz) da comunidade 
de Jacamim, Santarém-PA (NÃO APROVADO);  
 
8 - Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar em Municípios da Calha Norte (NÃO 
APROVADO);  

 
9 -  Resíduo da castanha-do-pará na dieta de cordeiros confinados (APROVADO); 

 
10  - Biofortificação de hortaliças com zinco (APROVADO); 
 
11 - Diversidade de macrofungos na Região do Oeste do Pará e triagem de espécies produtoras de enzimas 
fenoloxidases e compostos antimicrobianos (APROVADO);  
 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA 
DIRETORIA DE PESQUISA 

12  -Caracterização geoambiental do município de juruti e região (APROVADO);  
 
13 - Biodiversidade na Escola da Floresta: um programa amazônico modelo de educação ambiental 
(APROVADO); 
 
 14 - Recuperação de áreas degradadas com plantio de espécies nativas e de baixa emissão de CO2 como 
ferramenta de execução do “plano setorial de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas para a 
consolidação de uma economia de baixa emissão de carbono na agricultura”(APROVADO);  
 
15 - Estudo do espaçamento de espécies florestais para produção de óleos e biomassa em Santarém-Pa 
(APROVADO);  
 
16- Diversidade microbiana Amazônica e prospecção de potencial biotecnológico (APROVADO);  

  
17 - Ações Integradas de Gestão Ambiental Urbana para o Desenvolvimento Sustentável em uma 
Microbacia Hidrográfica Amazônica (APROVADO);  
 
18 - Desafios e potencialidades da criação de uma rede regional de intercooperação da agricultura familiar 
na Calha Norte Paraense (APROVADO); 
 
 19 - Desenvolvimento de práticas agrícolas em sistemas de florestais e agrícolas, que permitam a 
exploração mais eficiente e sustentada do módulo rural (APROVADO);  
 
20 - Restauração ambiental das áreas antropizadas em ecossistemas de terra-firme e várzea, com 
implantação de sistemas de agroflorestais (SAFs) na comunidade de Arapixuna, Santarém,PA (APROVADO);  
 
21 - BIOCOSMÉTICOS AMAZÔNICOS: uma cadeia produtiva inovadora e sustentável a partir do 
aproveitamento de resíduos florestais (APROVADO);  
 
22 - Pesquisa & desenvolvimento de fitoterápico (biorepelente/biocarrapaticida) a partir de produtos 
naturais para o controle de carrapatos de importância na atividade pecuária (APROVADO);  
 
 
23 – Sistema de Monitoramento de consumo de energia utilizando internet das coisas, Big Data e Machine 
Learning (APROVADO). 
 

 
Todos os motivos para a não aprovação ou aprovação dos projetos estão expostos nos pareceres, 
individuais por projeto, disponíveis para os proponentes na diretoria de pesquisa e assinados pelos 
membros do comitê ad hoc. Informamos também que os pareceres assinados e o termo de anuência 
assinado serão digitalizados e enviados por e-mail para os proponentes. 
 

Santarém-Pará, 30 de maio de 2018. 
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Prof. Dr. Gabriel Brito Costa 
Diretor de Pesquisa da PROPPIT 

Portaria nº 251 de 10/04/2018 

 

 

 

Prof. Dr. Domingos Luis Wanderley Picanço Diniz 
Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica/UFOPA 

Portaria nº 287 de 30/04/2018 
 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 


