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O que é Biotecnologia? 

Já pensou que o futuro do planeta pode estar em suas mãos? Não? Pois bem, a

Biotecnologia é a ciência que tem revolucionado nossa maneira de pensar, sobre o amanhã

e que nos dará o poder de alterar o curso normal da vida. Biotecnologia é a ciência do

futuro! Certo, quem nunca ouviu isso? Pois bem, ouvir falar é uma coisa, agora realmente

definir tem sido uma luta…

Biotecnológos, estariam vocês cansados de explicar nas reuniões de família o que é

Biotecnologia? Cansado de dizer que você não faz Biomedicina? Cansado de responder

que biotec é fazer transgênicos? Cansado de ver a cara de desaprovação por dizer isso?

Bem, enquanto a Biotecnologia não ganhar seu espaço se disseminando no Brasil,

teremos que nos contentar em explicar que Biotecnologia não é só transgenia. Quando se

diz que faz Biotecnologia no Brasil eles perguntam, “É um curso muito bom!”. Mas sabe

de uma coisa? As pessoas também não fazem ideia do que é realmente Biotecnologia.

Bem, há uma definição em um vídeo no  History Chanel que dizia que “esta é a

revolução biomolecular que nos promete a capacidade divina de manipular a vida em seu

nível mais básico.”, no entanto para a ciência que tem o futuro da humanidade em suas

mãos, penso que esta definição não abrange todas as possibilidades.

Segundo  CIB  (Conselho  de  Informações  sobre  Biotecnologia),  a  palavra

Biotecnologia é formada por três termos de origem grega: bio, que quer dizer vida; logos,

conhecimento e  tecnos, que designa a utilização prática dessa ciência. Então poderíamos

dizer que a biotecnologia é a ciência que utiliza vida para criar novas tecnologias. Mas

como assim usa a vida? Que tecnologias? Desta forma, melhor explicando, biotecnologia é

uma tecnologia baseada na biologia ou seja, aproveita processos celulares e biomoleculares

para  desenvolver  tecnologias  e  produtos  que  ajudam a  melhorar  nossa  saúde,  e  nossa

qualidade de vida no planeta.

Finalmente, biotecnologia nunca será uma ciência fácil de definir, principalmente

quando esta avança a passos largos quando falamos a respeito de descobertas cientificas,

mas se tem uma coisa que se pode dizer é que quanto mais perto estamos de encontrar a

resposta, mais perto chegaremos à possibilidade de definir nosso próprio futuro.
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Capítulo 1 - Setor biotecnológico abrangência e importância

A  Biotecnologia  é  uma  área  profissional  em  franca  expansão  nos  países

desenvolvidos  e  tem sido considerada  como a ciência  do milênio.  A cada ano surgem

novas  indústrias  de  biotecnologia.  O  profissional  em  Biotecnologia  é  formado  com

competência e ética  capaz de resolver problemas referentes  à  utilização de organismos

vivos.  O biotecnólogo  aplica  conhecimentos  multidisciplinares  básicos  aliados  a  novas

tecnologias como engenharia genética e nanotecnologia, entre outros. Cabe ao profissional

desenvolver os processos que permitem agregar valores aos recursos naturais existentes,

com vistas à geração de produtos e serviços às indústrias de alimentos, de fermentações, de

cosméticos,  de química  fina,  farmacêutica,  agricultura,  agropecuária,  florestal,  produtos

marinhos, entre outros.

Em  resumo,  a  Biotecnologia  caracteriza-se  por  seu  caráter  sistêmico  e

interdisciplinar,  podendo  ser  considerada  uma  interface  de  ciências  como:  biologia,

química,  bioquímica,  engenharia  enzimática,  engenharia  química  e  industrial,

microbiologia,  engenharia  genética,  microbiologia,  matemática,  informática,  engenharia

clássica e ciências humanas, entre outras. 

A Biologia Molecular,  uma das áreas da moderna biotecnologia,  surgida após o

advento  da  tecnologia  do  DNA  recombinante,  não  se  propõe  a  eliminar  ou  mesmo

substituir a Biotecnologia Clássica. Ela abre novas oportunidades de crescimento para as

atividades básicas da biologia clássica, proporcionando maior economia, maior eficiência

e,  de uma forma geral,  maior  competitividade e adaptabilidade para o uso social  final,

especialmente quando levados em consideração a Saúde, a Agricultura e o Meio Ambiente.

Assim, a Biotecnologia Moderna e seus produtos percorrem um caminho importante no

contexto global, lado a lado com os produtos predominantemente clássicos e de seus usos

na Medicina, na Agricultura e no maior desafio da Humanidade: o uso sustentável da nossa

biodiversidade.  Na realidade,  é  justamente  a  variedade de genes encontrados nos  seres

vivos que representa o mais precioso bem para o futuro da biotecnologia moderna a serviço

da espécie humana.
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Ao longo de 2009, a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança liberou nove

eventos transgênicos para comercialização no Brasil dos 19 já aprovados desde 1998, ano

da primeira liberação. Tal fato evidencia de maneira incontestável o avanço das culturas

transgênicas  no  País,  não  apenas  no  que  diz  respeito  ao  crescimento  da  adoção  pelos

agricultores, como também no estímulo para a concretização de uma política nacional de

desenvolvimento da biotecnologia – instituída oficialmente, por decreto, em 2007.

Nesta nova fase, deixando para trás, portanto, o passado recente de “Pátria do Caos

Regulatório”,  a  necessidade  de  coordenação  das  políticas  e  planos  tem  importância

estratégica para o desenvolvimento de produtos e de tecnologia e, mais ainda, na formação

de recursos humanos qualificados de projeção internacional.

Ratificando a ideia de que se busca integração intergovernamental na articulação

das  ações  público-privadas  (amparadas  pelos  Fundos  Setoriais),  é  possível  identificar

melhoria no fluxo de informações da biotecnologia no Brasil. Em 2009, foram realizados

importantes eventos, a exemplo do Encontro Nacional de Inovação Tecnológica (Enconit),

promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) e pelo Ministério

da Indústria e do Comércio (MDIC). A ocasião foi especialmente relevante para melhor

informar  investidores  sobre  as  potencialidades  e  as  ações  concretas  no  campo  da

biotecnologia. Outra iniciativa que merece destaque é a formação da rede Biotecsur, no

âmbito do Mercosul, com o objetivo de consolidar uma visão estratégica da região sobre o

tema.  No  mesmo  sentido,  a  Embrapa  teve  instituído  o  seu  Plano  de  Aceleração  do

Crescimento (PAC Embrapa),  e parte  dele  deve concentrar  recursos para pesquisas em

biotecnologia, bioprospecção e biossegurança.

Chama a atenção o fato de que a biotecnologia tornou-se objeto de investidores de

grande porte. De um lado, o governo – tendo a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado

de São Paulo (Fapesp) como ponto focal – vem ampliando a gama de financiamento a

centros  de  pesquisa  em  bioenergia,  do  Programa  Fapesp  de  Pesquisa  em  Bioenergia

(Bioen) ao Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Etanol, passando peloCentro de

Ciência eTecnologia do Bioetanol (CTBE), em Campinas. Este esforço, que se aproxima

dos R$ 100 milhões em quatro anos, envolve a potencialização do capital humano e da

infraestrutura pré-existente para romper gargalos tecnológicos relacionados à necessidade
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de melhoria da conversão do motor flex e do carro a álcool e a obtenção de variedades de

cana tolerantes à seca e voltadas à produção de energia.

De outro lado, estão os investimentos privados, principalmente internacionais, que

chegam à área de bioenergia no Brasil, criando competição e sinergia. Muitas delas, em

busca de inovações no âmbito da propagação da cana-de-açúcar, com impactos na sanidade

e  na qualidade do  plantio.  As  pesquisas  englobam tanto  o  desenvolvimento  de  novas

variedades geneticamente modificadas adaptadas quanto de uma levedura reprogramada

geneticamente para atuar no suco da cana – criando um processo fermentativo que poderá

ser utilizado como alternativa à soja na fabricação do biodiesel.

Campo promissor

O  fato  de  as  empresas  internacionais  se  mostrarem  fortes  competidoras  nesse

mercado  não  quer  dizer  que  as  oportunidades  para  investimentos  em biotecnologia  se

restrinjam, de forma alguma, apenas a grandes empresas. Particularmente, as associações

entre empresas, de variadas formas, se apresentam como um campo fértil a ser explorado.

Pequenas  empresas  saem de  incubadoras  de  universidades  e  de  programas  de  apoio  a

pequenas e médias empresas de base tecnológica multiplicam-se no País.

Para se ter uma ideia, o governo de Minas Gerais criou três Arranjos Produtivos

Locais (APL) que se voltam para as empresas de pequeno porte, com o foco em inovações

nas  áreas  de  diagnósticos,  vacinas,  clonagem,  aplicação  da  nanobiotecnologia  e

transferência  de  embriões.  A Fundação Biominas,  por  sua  vez,  transformou-se  em um

centro  de  referência  para  negócios  em  biotecnologia,  sugerindo  a  multiplicação  da

experiência  em outras regiões do Brasil.  A produção de inoculantes  se diversifica e se

fortalece, criandoempresas que operam noMercosul. Redes de ciência com base regional,

como  o  Renorbio,  no  Nordeste  –  obtêm  produtos  potencialmente  comercializáveis,  a

exemplo de animais transgênicos para a produção de macromoléculas de uso em saúde

humana.

O cenário otimista, porém, não elimina, por completo, alguns dos obstáculos que se

antepõem ao desenvolvimento empresarial  no Brasil:  problemas de financiamento e de

garantia, burocracia para abrir e fechar empresas, legislação trabalhista de difícil manejo,

falhas de infraestrutura e custos elevados para a importação de equipamentos e reagentes.
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Todos  estão  sendo  enfrentados  de  forma  sistemática  por  governos  e  por  instituições

representativas de classe e do mundo dos negócios. Um caminho que se apoia na visão de

que em biotecnologia é preciso pensar no longo prazo, em um processo de cooperação

entre centros de pesquisa, universidades, centros de referência em qualidade, metrologia e

propriedade intelectual, apenas para citar algumas especialidades.

Especificamente no campo biotecnológico, os estudos em economia agrícola deram

sua  contribuição  para  que  se  venha  vislumbrar  um cenário  mais  amplo.  As  pesquisas

realizadas  no  Brasil  –  principalmente  por  especialistas  da  Universidade  de  São  Paulo

(USP)  e  Universidade  Estadual  de  Campinas  (Unicamp)  –  reduziram  a  margem  de

incerteza na qual,  equivocadamente,  eram baseadas as discussões sobre os impactos da

difusão  dos  organismos  geneticamente  modificados  (OGMs)  na  agricultura  e  para  a

sociedade brasileira.

Estudos  sobre  a  percepção  do  consumidor  e  a  rotulagem  também  estão  sendo

realizados hoje à luz do princípio da parcimônia: buscar a informação precisa, e não aquela

alicerçada em algum viés ideológico, sem rigor técnico-científico. Mostra-se, assim, que é

possível  construir  um  aparato  regulatório  compatível  com  a  distribuição  dos  efeitos

benéficos da tecnologia pela cadeia produtiva e também para o consumidor. Combatem-se

assim a legislação mal-intencionada e as exigências sem sentido, como a de identificação

plena dos genes contidos em alimentos ou cargas para exportação de organismos vivos

modificados. Fundamentalmente, evita-se que se use a biodiversidade como pretexto para

bloquear o avanço da tecnologia e do melhoramento genético.

Sem dúvida, todos os elementos aqui relatados constroem um cenário promissor,

em que o conhecimento, a tecnologia, a inovação e a regulação tornam-se elementos-chave

na construção de novos mercados e de competitividade do País no campo do agronegócio

e, em especial, da bioenergia.
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Capítulo 2 - A profissão de técnico em Biotecnologia

Currículo do técnico

O  processo  de  aprendizado  do  Ensino  Técnico  Integrado  ao  Ensino  Médio

apresenta o desafio de preparar o aluno para vida profissional e ingressar no mercado de

trabalho, sem contudo deixar de lado a possibilidade do aluno escolher seguir sua formação

optando  por  fazer  uma  graduação  estando  também  preparado  para  enfrentar  o  Exame

Nacional de Ensino Médio - ENEM.

O ensino técnico é divido em três ciclos. O primeiro é o Ciclo Básico composto por

disciplinas  gerais  da  base  comum  e  disciplinas  da  base  técnica.  São  disciplinas  que

introduz o aluno no mundo da profissão, proporciona um conhecimento sobre sua área de

atuação,  mercado  de  trabalho,  bem como os  aspectos  éticos  e  legais  que  envolvem a

atuação  profissional.  Formam  um  conjunto  de  disciplinas  introdutórias  e  que  serão

requisitos para disciplinas mais específicas do aprendizado da profissão. 

Um  segundo  conjunto  de  disciplinas  é  o  Ciclo  Intermediário que  aglutina

conteúdos mais específicos que fundamentam a atuação profissional em termos teóricos,

práticos e valorativos. 

Por fim,  o  Ciclo Avançado reúne um conjunto de disciplinas  que consolidam a

atuação do profissional  com caráter  prático,  bem como o contato direto com o mundo

profissional por meio de estágio. Veja abaixo uma lista de disciplinas ofertadas no decorrer

do curso:

• Introdução ao curso e ética profissional;
• Fundamentos de Biotecnologia;
• Biossegurança e Instrumentação de Laboratório;
• Química orgânica;
• Bacteriologia e Parasitologia;
• Práticas de Química Analítica;
• Gestão Ambiental;
• Bioética;
• Controle de Qualidade em Laboratório;
• Cultura de Células e Tecidos;
• Técnica de Análise Bioquímica;
• Microbiologia Industrial;
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• Análises Clínicas;
• Técnicas de Análise Moleculares;
• Imunologia;
• Técnicas de Análise Bioquímica;
• Bioinformática;
• Biotecnologia de alimentos Biotecnologia Vegetal.

Origens da profissão 

O termo biotecnologia apareceu por volta de 1960, quando a biotecnologia moderna

se inicia com os trabalhos preliminares de Fleming em 1929-1932 sobre a penicilina e,

sobretudo, com a produção industrial desse antibiótico em 1941 por Florey. Em seguida,

veio a fabricação de aminoácidos. Durante a Segunda Guerra e, principalmente depois de

1949,  o  estudo  dos  biorreatores  e  as  indústrias  farmacêuticas  e  agroalimentares

(fermentações)  favoreceram  o  desenvolvimento  da  biotecnologia.  As  sucessivas

descobertas que edificaram a biologia molecular a partir dos trabalhos de Watson e Crick,

em 1953, e as manipulações genéticas (engenharia genética) nos anos 70-73 permitiram o

rápido desenvolvimento desta ciência. Biotecnologia, ao incorporar os recentes avanços da

biologia  celular  e  molecular,  pode  ser  definida  hoje  como  a  utilização  de  células  e

moléculas biológicas para a solução de problemas ou produção de produtos úteis.

Os  profissionais  que  trabalham  na  área  biotecnológica  têm  as  mais  diferentes

formações,  como  Biologia,  Engenharia  Química,  Química,  Farmácia,  Engenharia  de

Alimentos,  Agronomia,  entre  outros.  Nenhum  desses  cursos  tradicionais,  entretanto,

preenche  todos  os  requisitos,  em termos  de  formação  teórico-prática  que  permita  aos

profissionais  atuarem  em  toda  plenitude  na  indústria  de  biotecnologia,  com  sólidos

conhecimentos  teóricos  e  práticos  em,  por  exemplo,  biologia  molecular,  bioquímica,

microbiologia, genética, imunologia, cultura de células e tecidos, biorremediação, além de

conhecimentos  em  áreas  exatas  e  tecnológicas  como  matemática,  física,  química,

informática, computação e engenharia de processos industriais.
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Regulamentação 

Lei de Biossegurança

O processo regulatório brasileiro é reconhecido internacionalmente como um dos

mais rígidos e completos do mundo. O País conta com uma legislação de biossegurança

desde 1995. Uma década mais tarde, essa lei foi substituída por uma nova normativa que

estabeleceu  os  termos  da  regulação de todos os  aspectos  da  manipulação e  do uso de

organismos  geneticamente  modificados  (OGMs)  no  Brasil,  incluindo  pesquisa  em

contenção, experimentação em campo, transporte, importação, produção, armazenamento e

comercialização.

O novo projeto  de  lei  tramitou  no Congresso Nacional  por  dois  anos  sob o  nº

2.401/03 e foi amplamente discutido com a participação de toda a sociedade civil. Foram

numerosas audiências  públicas  nas quais foram ouvidos cientistas,  membros de ONGs,

membros do Governo Federal, Ministério Público, entre outros. Assim, em 2005, o projeto

foi  convertido  definitivamente  na  Lei  de  Biossegurança  nº  11.105/05,  que  atualmente

regula o uso da biotecnologia no País.

Ela estabelece uma série mecanismos de controle que vão desde o desenvolvimento

do produto até o seu monitoramento no mercado. Entre eles está a exigência de que toda

instituição  de  pesquisa  conte  com  uma  Comissão  Interna  de  Biossegurança  (CIBio),

responsável por garantir o manejo seguro dos OGM; a necessidade de autorização prévia

e de instalações e profissionais habilitados para as atividades de pesquisa,  por meio da

figura do Certificado de Qualidade  em Biossegurança  (CQB) emitido  pela  CTNBio;  a

análise caso a caso dos pedidos de liberação comercial, entre outros.

CTNBio

A Lei de Biossegurança (11.105/05) exige que qualquer OGM passe pela avaliação

criteriosa da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), órgão vinculado ao

Ministério  da  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação.  Trata-se  de  um  grupo  composto  por

doutores,  especialistas  em  áreas  afins  à  biotecnologia  designados  pelo  Ministério  da

Ciência, Tecnologia e Inovação, que avaliam cada pedido de pesquisa ou comercialização
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de OGM no Brasil. Esses profissionais só liberam um produto transgênico após analisar o

resultado de diversos testes de biossegurança.

Composição

A Lei de Biossegurança (11.105/05) exige que qualquer OGM e seus derivados

sejam  rigorosamente  avaliados  pela  Comissão  Técnica  Nacional  de  Biossegurança

(CTNBio). Trata-se de uma instância colegiada multidisciplinar, composta por um grupo

de 54 doutores (27 titulares e 27 suplentes) representando todas as áreas do conhecimento

científico relacionadas à segurança dos transgênicos, como meio ambiente, saúde humana,

saúde animal,  agricultura,  saúde do trabalhador,  entre  outras.  Ou seja,  são cientistas  e

representantes de vários Ministérios e da sociedade civil.

Aprovações

Os  membros  da  comissão  avaliam,  um  a  um,  cada  pedido  de  pesquisa  ou

comercialização de OGM no Brasil, e só liberam comercialmente um produto transgênico

após analisar o resultado de diversos testes de biossegurança. Essa avaliação compreende

análises toxicológicas, alergênicas, nutricionais e ambientais, avaliações pelas quais não

passam os alimentos convencionais. Atualmente, no País, existem variedades agronômicas

transgênicas de soja, milho, algodão e feijão, além de vacinas para uso veterinário e um

microrganismo.

Monitoramento

Além de dar os pareceres técnicos, a CTNBio estabeleceu, em 2011, novas normas

de monitoramento pós-comercial para OGMs. A avaliação para determinar as condições do

monitoramento  ou  para  deferimento  do  pedido  de  isenção  será  feita,  caso  a  caso,

considerando  os  critérios  técnicos  a  serem  definidos  pela  CTNBio.  Trata-se  de  um

processo segundo o qual a comissão, soberana nas avaliações de biossegurança no País,

passará a decidir sobre a forma de monitorar.

Rotulagem
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A rotulagem dos transgênicos está prevista no Decreto nº 4680/03. Esse decreto

determina  que  todos  os  alimentos  ou  ingredientes  alimentícios  com  presença  de

organismos geneticamente modificados (OGM) – acima de 1% da composição final do

produto – sejam rotulados. Assim como ocorre com qualquer outro produto, a rotulagem

garante ao consumidor o direito à informação e escolha na hora da compra.

Perfil do trabalhador 

Ao  final  do  Curso  Técnico  em  BiotecnologiaIntegrado  ao  Ensino  Médio  os

estudantes serão aptos a desempenhar as seguintes atividades:

• Desenvolver ações interdisciplinares na utilização da matéria  viva na criação de

produtos biotecnológicos de menor custo benefício de mercado e uso social eficaz; 

• Orientar-se com base na metodologia cientifica no desenvolvimento de pesquisas e

procedimentos experimentais específicos de seu trabalho; 

• Aperfeiçoar processos biotecnológicos visando maior economia e eficiência;

• Trabalhar em equipes multidisciplinares para estudos e avaliações do material de

pesquisa colaborando para comunicação que favoreça o diálogo interdisciplinar e a

criatividade;

• Relacionar-se  de  forma  ética  com  sua  equipe  de  trabalho  colaborando  no

desenvolvimento de pesquisas seguindo rigorosamente normas da bioética;

• Atuar de acordo com protocolos e procedimentos técnicos para o desenvolvimento

de produtos e processos biotecnológicos seguindo corretamente os procedimentos

de Biossegurança adequadas ao ambiente de trabalho; 

• Adotar  conduta  ética  compatível  com  as  legislações  reguladoras  do  exercício

profissional  e  do  direito  a  propriedade  intelectual  bem como  com a  legislação

ambiental,  e  regulamentações  federais,  estaduais  e  municipais  aplicadas  a

empresas/instituições;

• Administrar a sua própria formação contínua, mantendo atualizada a sua cultura

geral,  científica  e  técnica  específica,  utilizando-se  para  isto  de  ferramentas

tecnológicas;
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• Apresentar-se com postura adequada nas atividades de laboratório que exige análise

e interpretação de resultados, visando a realização de trabalhos experimentais de

forma eficiente.

Campo de atuação 

O Técnico  em Biotecnologia  integrado  ao  ensino  médio  é  o  profissional  que

auxilia  e  executa  atividades  laboratoriais  e  industriais,  nelas  incluída  o  controle  de

qualidade,  relacionadas  à  biotecnologia  animal  e  vegetal.  Atua  na  produção  de

imunobiológicos:  vacinas,  diluentes  e  kits  de diagnóstico.  Colabora com atividades  de

perícia criminal e investigação genética. Participa de pesquisa de melhoramento genético e

atua em processos industriais  biológicos.  Colaboram na investigação e implantação de

novas tecnologias relacionadas à biotecnologia animal e vegetal, em especial àquelas que

envolvam conhecimentos químicos e biomédicos. Opera e zela pelo bom funcionamento

do aparato tecnológico presente nas unidades de biotecnologia.
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Capítulo 3 - Ética na área biotecnológica

Valores, direitos e obrigações

“Ética Profissional é compromisso social!”

É extremamente importante saber diferenciar a Ética da Moral e do Direito. Estas

três  áreas  de  conhecimento  se  distinguem,  porém têm grandes  vínculos  e  até  mesmo

sobreposições.Tanto a Moral como o Direito baseiam-se em regras que visam estabelecer

uma certa previsibilidade para as ações humanas. Ambas, porém, se diferenciam.

A Moral  estabelece  regras que são assumidas  pela  pessoa,  como uma forma de

garantir  o seu bem-viver.  A Moral independe das fronteiras geográficas  e garante uma

identidade entre pessoas que sequer se conhecem, mas utilizam este mesmo referencial

moral comum.

O  Direito  busca  estabelecer  o  regramento  de  uma  sociedade  delimitada  pelas

fronteiras do Estado. As leis têm uma base territorial, elas valem apenas para aquela área

geográfica  onde uma determinada população ou seus delegados vivem.  Alguns autores

afirmam  que  o  Direito  é  um  sub-conjunto  da  Moral.  Esta  perspectiva  pode  gerar  a

conclusão de que toda a lei  é moralmente  aceitável.  Inúmeras situações  demonstram a

existência  de conflitos entre a Moral e o Direito.  A desobediência  civil  ocorre quando

argumentos  morais  impedem  que  uma  pessoa  acate  uma  determinada  lei.  Este  é  um

exemplo  de que a  Moral  e  o  Direito,  apesar  de referirem-se a  uma mesma sociedade,

podem ter perspectivas discordantes.

A Ética  é  o  estudo geral  do que é bom ou mau,  correto ou incorreto,  justo ou

injusto, adequado ou inadequado. Um dos objetivos da Ética é a busca de justificativas

para as regras propostas pela Moral e pelo Direito. Ela é diferente de ambos - Moral e

Direito - pois não estabelece regras. Esta reflexão sobre a ação humana é que caracteriza a

Ética.
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Ética profissional

A fase da escolha profissional, ainda durante a adolescência muitas vezes, já deve

ser permeada por esta reflexão. A escolha por uma profissão é optativa, mas ao escolhê-la,

o conjunto de deveres profissionais passa a ser obrigatório. Geralmente, quando você é

jovem,  escolhe  sua  carreira  sem conhecer  o  conjunto  de  deveres  que  está  prestes  ao

assumir tornando-se parte daquela categoria que escolheu.

Toda  a  fase  de  formação  profissional,  o  aprendizado  das  competências  e

habilidades referentes à prática específica numa determinada área, deve incluir a reflexão,

desde antes do início dos estágios práticos. Ao completar a formação em nível superior, a

pessoa faz um juramento, que significa sua adesão e comprometimento com a categoria

profissional onde formalmente ingressa. Isto caracteriza o aspecto moral da chamada Ética

Profissional, esta adesão voluntária a um conjunto de regras estabelecidas como sendo as

mais adequadas para o seu exercício.

Mas  pode  ser  que  você  precise  começar  a  trabalhar  antes  de  estudar  ou

paralelamente aos estudos, e inicia uma atividade profissional sem completar os estudos ou

em  área  que  nunca  estudou,  aprendendo  na  prática.  Isto  não  exime  você  da

responsabilidade assumida ao iniciar esta atividade! O fato de uma pessoa trabalhar numa

área que não escolheu livremente, o fato de “pegar o que apareceu” como emprego por

precisar  trabalhar,  o  fato  de  exercer  atividade  remunerada  onde  não  pretende  seguir

carreira, não isenta da responsabilidade de pertencer, mesmo que temporariamente, a uma

classe, e há deveres a cumprir.

Um  jovem  que,  por  exemplo,  exerce  a  atividade  de  auxiliar  de  almoxarifado

durante o dia e, à noite,  faz curso de programador de computadores,  certamente estará

pensando sobre seu futuro em outra profissão, mas deve sempre refletir sobre sua prática

atual.

Tomando-se o exemplo anterior, esta pessoa pode se perguntar sobre os deveres

assumidos ao aceitar o trabalho como auxiliar de almoxarifado, como está cumprindo suas
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responsabilidades, o que esperam dela na atividade,  o que ela deve fazer, e como deve

fazer, mesmo quando não há outra pessoa olhando ou conferindo.

Pode  perguntar  a  si  mesmo:  Estou  sendo  bom  profissional?  Estou  agindo

adequadamente? Realizo corretamente minha atividade?

É fundamental ter sempre em mente que há uma série de atitudes que não estão

descritas nos códigos de todas as profissões, mas que são comuns a todas as atividades que

uma pessoa pode exercer.

Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, mesmo quando a

atividade é exercida solitariamente em uma sala, ela faz parte de um conjunto maior de

atividades que dependem do bom desempenho desta.

Uma postura pró-ativa, ou seja, não ficar restrito apenas às tarefas que foram dadas

a  você,  mas  contribuir  para  o  engrandecimento  do  trabalho,  mesmo  que  ele  seja

temporário.

Se sua tarefa é varrer ruas, você pode se contentar em varrer ruas e juntar o lixo,

mas você pode também tirar o lixo que você vê que está prestes a cair na rua, podendo

futuramente entupir uma saída de escoamento e causando uma acumulação de água quando

chover. Você pode atender num balcão de informações respondendo estritamente o que lhe

foi perguntado, de forma fria, e estará cumprindo seu dever, mas se você mostrar-se mais

disponível,  talvez sorrir,  ser agradável,  a maioria das pessoas que você atende também

serão assim com você, e seu dia será muito melhor.

Muitas oportunidades de trabalho surgem onde menos se espera, desde que você

esteja aberto e receptivo, e que você se preocupe em ser um pouco melhor a cada dia, seja

qual for sua atividade profissional. E, se não surgir, outro trabalho, certamente sua vida

será mais feliz, gostando do que você faz e sem perder, nunca, a dimensão de que é preciso

sempre continuar melhorando, aprendendo, experimentando novas soluções, criando novas

formas  de  exercer  as  atividades,  aberto  a  mudanças,  nem  que  seja  mudar,  às  vezes,
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pequenos  detalhes,  mas  que  podem  fazer  uma  grande  diferença  na  sua  realização

profissional e pessoal. Isto tudo pode acontecer com a reflexão incorporada a seu viver.

E isto é parte do que se chama empregabilidade: a capacidade que você pode ter de

ser  um  profissional  que  qualquer  patrão  desejaria  ter  entre  seus  empregados,  um

colaborador. Isto é ser um profissional eticamente bom.

As  leis  de  cada  profissão  são  elaboradas  com  o  objetivo  de  proteger  os

profissionais, a categoria como um todo e as pessoas que dependem daquele profissional,

mas  há  muitos  aspectos  não  previstos  especificamente  e  que  fazem  parte  do

comprometimento do profissional em ser eticamente correto, aquele que, independente de

receber elogios, faz a coisa certa.

Outro conceito interessante de examinar é o de Profissional,  como aquele que é

regularmente remunerado pelo trabalho que executa ou atividade que exerce, em oposição

a Amador. Nesta conceituação, se diria que aquele que exerce atividade voluntária não

seria profissional, e esta é uma conceituação polêmica.

Em realidade,  Voluntário é aquele que se dispõe, por opção, a exercer a prática

Profissional  não  remunerada,  seja  com fins  assistenciais,  ou  prestação  de  serviços  em

beneficência, por um período determinado ou não.

Aqui, é fundamental observar que só é eticamente adequado, o profissional que age,

na  atividade  voluntária,  com  todo  o  comprometimento  que  teria  no  mesmo  exercício

profissional se este fosse remunerado.

Seja esta atividade voluntária na mesma profissão da atividade remunerada ou em

outra área. Por exemplo: Um engenheiro que faz a atividade voluntária de dar aulas de

matemática.  Ele  deve  agir,  ao  dar  estas  aulas,  como se  esta  fosse  sua  atividade  mais

importante. É isto que aquelas crianças cheias de dúvidas em matemática esperam dele!

Se a atividade é voluntária, foi sua opção realizá-la. Então, é eticamente adequado

que você a realize da mesma forma como faz tudo que é importante em sua vida.
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É  imprescindível  estar  sempre  bem  informado,  acompanhando  não  apenas  as

mudanças nos conhecimentos técnicos da sua área profissional, mas também nos aspectos

legais e normativos. Vá e busque o conhecimento. Muitos processos ético-disciplinares nos

conselhos profissionais acontecem por desconhecimento, negligência.

Competência  técnica,  aprimoramento  constante,  respeito  às  pessoas,

confidencialidade,  privacidade,  tolerância,  flexibilidade,  fidelidade,  envolvimento,

afetividade,  correção  de  conduta,  boas  maneiras,  relações  genuínas  com  as  pessoas,

responsabilidade,  corresponder  à  confiança  que  é  depositada  em  você  e

etc.Comportamento eticamente adequado e sucesso continuado são indissociáveis!

Aplicando a ética no dia a dia profissional

De tempos em tempos,  e cada vez mais frequentemente,  a divulgação de novos

avanços  científicos  e  tecnológicos  nesta  área  causam  impactos  na  opinião  pública  e

reacendem a polêmica sobre as precauções que se fazem desejáveis no ordenamento e no

balizamento dos limites que a sociedade deseja impor à capacidade humana em avançar no

desconhecido e a velocidade com que se deve incorporar as novas técnicas daí resultantes.

Especialmente na biotecnologia, que rompeu barreiras naturais da limitação entre espécies

e possibilitou a manipulação de um patrimônio que se originou nos primórdios da vida em

nosso planeta, incluindo-se neste a criação de sequências genéticas que nunca existiram, ou

pelo  menos  nunca  foram  detectadas  nos  seres  que  conhecemos.  É  este  avançar  no

desconhecido que faz com que cientistas e não-cientistas sejam cautelosos nos passos a

serem dados.

Novas  tecnologias  muitas  vezes  assustam  aqueles  que  não  acompanham  seu

contínuo crescimento e inovação, particularmente quando recebem informações pela mídia

em momentos  particulares,  quando algo espetacular  ou de consequências  inesperadas é

divulgado.

Na abordagem de um caso em Ética Aplicada à Pesquisa inúmeros pontos podem

ser utilizados, envolvendo aspectos legais, morais e éticos.
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Aspectos Legais

Quando  da  elaboração  de  um estudo  de  caso  ou  parecer  sobre  um projeto  de

pesquisa deve ser sempre verificada a sua adequação às leis, normas e diretrizes vigentes.

No Brasil,  as exigências estabelecidas pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de

Saúde  devem ser  atendidas.  Vale  ressaltar  que  inúmeros  outros  textos  legais  impõem

restrições e estabelecem requisitos mínimos à realização de projetos de pesquisa em áreas

específicas.

Aspectos Morais

Os  cientistas  têm  deveres  institucionais,  sociais  e  profissionais.  Os  deveres

institucionais  básicos  são:  a  honestidade;  a  sinceridade;  a  competência;  a  aplicação;  a

lealdade e a discrição. Os deveres sociais são a veracidade, a não-maleficência e a justiça.

Por fim, os deveres profissionais são pesquisar adequada e independente, além de buscar

aprimorar e promover o respeito à sua profissão.

Os cientistas não devem fazer pesquisas que possam causar riscos não justificados

às pessoas envolvidas; violar as normas do consentimento informado; converter recursos

públicos em benefícios pessoais; prejudicar seriamente o meio ambiente ou cometer erros

previsíveis ou evitáveis .

Aspectos Éticos

Na pesquisa em saúde, inúmeras situações podem ser caracterizadas como sendo

geradoras de dilemas éticos. Os aspectos éticos aplicados à pesquisa em saúde podem ser

abordados por quatro diferentes perspectivas:

• Envolvimento de seres humanos;

• Uso de animais;

• Relação com outros pesquisadores e

• Relação com a sociedade .

Pesquisa em Seres Humanos
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Quando seres humanos são utilizados em pesquisas devem ser sempre preservados

os  princípios  bioéticos  fundamentais  do  Respeito  ao  Indivíduo  (Autonomia),  da

Beneficência  (incluindo  a  Não  Maleficência)  e  da  Justiça.

O  respeito  ao  indivíduo  pesquisado  se  materializa  no  processo  de  obtenção  do

consentimento informado. A criteriosa avaliação da relação risco/benefício tem como base

o princípio da beneficência. A seleção dos indivíduos a serem pesquisados, por sua vez,

deve ter  sempre presente o critério  da justiça.  Desta forma,  não devem ser segregados

grupos ou pessoas.

Pesquisa em Animais

O uso dos animais  em projetos  de pesquisa deve prever  sempre  um tratamento

humanitário aos mesmos, evitando a dor, salvo quando esta for o fator em estudo, e os

sofrimentos. Nestes projetos deve ser obtido o máximo de informação com um mínimo de

animais, calculando-se adequadamente o tamanho da amostra a ser utilizada.

Relação com outros Pesquisadores

A relação com outros pesquisadores envolve as questões de autoria e de fraudes,

que, algumas vezes, são bastante complexas de serem resolvidas. O estabelecimento da

autoria dos trabalhos realizados envolve aspectos relativos a lealdade, honestidade, justiça

e autonomia. A fraude ocorre quando a honestidade e a veracidade são deixadas de lado

por alguns dos participantes do projeto.

Relação com a Sociedade

A relação  da  pesquisa  com  a  sociedade  pode  ser  abordada  tanto  nos  aspectos

relativos à proteção dos indivíduos (sujeitos da pesquisa, pesquisadores e trabalhadores

envolvidos), à divulgação de resultados e como na avaliação do retorno social da mesma.

A  proteção  aos  indivíduos  é  o  aspecto  mais  comumente  abordado.  Todas  as

pesquisas em saúde devem ser avaliadas, previamente, por Comitês de Ética na Pesquisa,

que possibilitam salvaguardar os interesses  da sociedade como um todo e dos indivíduos

em particular.
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A divulgação dos resultados da pesquisa é uma forma da sociedade poder participar

dos benefícios dos conhecimentos gerados. Uma importante questão é a de verificar se não

existe conflito de interesses entre os membros da equipe de pesquisadores. Outro aspecto

importante da divulgação é o que diz respeito à liberação de informações à imprensa leiga

antes de que a comunidade científica possa ter tido acesso aos resultados da pesquisa e

tempo para criticá-los. 

O retorno social da pesquisa talvez seja o aspecto que gere maior dificuldade em ser

avaliado. Os interesses podem ser imediatos, a médio ou longo prazo, com repercussões

restritas a um grupo ou abrangentes ao todo da sociedade. O importante é tentar verificar

quais os benefícios que esta pesquisa irá gerar.

Código de ética 

Visa  à  formação  da  consciência  profissional  sobre  padrões  de  conduta  de  uma

determinada classe. 

- Comitês de Ética em Pesquisa (CEP) com Seres Humanos - são espaços acadêmicos que

avaliam a adequação ética dos projetos de pesquisas que envolvam seres humanos. 

- Comitês de Ética no Uso de Animais (CEUA) - esses comitês são chamados assim quando

a pesquisa envolve animais, 

No caso dos CEPs, esta avaliação é realizada à luz da resolução nº 196 do Conselho

Nacional de Saúde (CNS), de 10 de outubro de1996, e no caso dos animais, à luz da Lei de

Procedimentos para o Uso Científico de Animais, nº 11.794, de 8 de outubro de 2008. 

Todos os CEPs devem ser credenciados junto à Comissão Nacional de Ética em

Pesquisa (Conep). É uma comissão do CNS, criada através da resolução n° 196/96 e com

constituição designada pela resolução nº 246/97, com a função de implementar as normas e

diretrizes  regulamentadoras  de  pesquisas  envolvendo  seres  humanos,  aprovadas  pelo

conselho.  Tem  função  consultiva,  deliberativa,  normativa  e  educativa,  atuando

conjuntamente com uma rede de CEPs, organizados nas instituições onde as pesquisas se

realizam.  A  Conep  e  os  CEPs  têm  composição  multidisciplinar  com  participação  de

pesquisadores, estudiosos de Bioética, juristas, profissionais da saúde, das ciências sociais,

humanas e exatas e representantes de usuários. 
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Um instrumento obrigatório nos projetos de pesquisa que envolvem seres humanos

é o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). A pesquisa só pode ser iniciada

se  todos  os  indivíduos  participantes  tiverem  acesso  aos  objetivos  da  pesquisa,  seus

benefícios  e  possíveis  riscos,  mecanismos  de  proteção,  endereço  dos  pesquisadores,  e

declararem (ou seus representantes  legais)  formalmente o aceite  para a participação no

estudo ou em terapias específicas. É uma decisão voluntária. 
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Capítulo 4 - Perspectivas da profissão

Mercado profissional e profissionalização 

A partir  do decreto Nº 6.041, de 8 de fevereiro de 2007 o Brasil  instituiu uma

Política de Desenvolvimento da Biotecnologia transformando esta área do conhecimento

em uma das prioridades de investimento, pois, da mesma forma como acontece em outros

países desenvolvidos, ou considerados emergentes, este tipo de política de investimento

está atrelada ao desenvolvimento nacional nas áreas da Saúde, Agropecuária e Ambiental.

Caso contrário, o país deverá pagar pelos produtos desenvolvidos em outros países.

Há não muito tempo o mercado de trabalho em Biotecnologia era composto por

profissionais de diversas graduações, como Biologia,  Agronomia, Medicina Veterinária,

dentre  outros.  Isso acontecia  porque as pesquisas na área existiam na prática,  mas não

havia ainda no País nenhuma formação específica. Considerando-se esse fator, aliados aos

grandes avanços na Biologia Molecular e Engenharia Genética e a demanda de estudiosos

no tema, o campo de oportunidades para biotecnólogos é vasto. Eles podem trabalhar em

indústrias de materiais;  na mineração e em empresas vinculadas ao agronegócio,  como

produtoras de insumos agrícolas e bioinseticidas, de sementes e mudas. Atuam ainda na

pecuária, no desenvolvimento de técnicas de inseminação e na indústria alimentícia e de

bebidas que se utilizam de processos de fermentação em seus produtos, como cervejarias e

vinícolas.  Laboratórios  farmacêuticos  e  de  análises  clínicas,  além  de  hospitais  –  na

prevenção  de  infecções  –  contratam  esses  profissionais.  Os  graduados  na  área  ainda

desenvolvem seus trabalhos em indústria de cosméticos e de papel e celulose. Um campo

promissor  é  o  de biocombustíveis.  Outras  opções  ainda  são a  pesquisa e  docência  em

universidades.

Perspectivas mercadológicas

Biotecnologia no Brasil

A Biotecnologia é uma área em largo crescimento que está conquistando cada vez

mais o seu espaço. No Brasil, a presidente Dilma Rousseff pediu no início desse ano novos

investimentos para o desenvolvimento e inovação da ciência e da tecnologia.
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No  Brasil,  o  setor  ainda  é  pouco  explorado.  Conta  com  apenas  cerca  de  300

empresas. No entanto, segundo especialistas e empreendedores, o futuro é promissor e há

uma grande demanda por profissionais no mercado.

Neste e no próximo ano, o Governo federal pretende investir R$ 25 milhões em

projetos de pesquisas, mais de três vezes os R$ 7,5 milhões aplicados em 2004 e 2005.

Recentemente a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) criou

uma comissão temática  para instituir  a  biotecnologia  como uma área do conhecimento

assim como biologia, medicina, física, educação, entre outras.

Os recursos também têm aumentado no setor privado, afirmam especialistas. Em

Minas Gerais, que concentra 25% das empresas da área do país, o setor cresceu 33% entre

2001 e 2004. Os dados são da Abrabi. Não há números sobre o avanço no país, mas o

diretor executivo da associação, Eduardo Emrich Soares, acredita que o percentual mineiro

se reflete em âmbito nacional. Outros pólos no Brasil são os estados de São Paulo e Rio de

Janeiro.

Segundo Luiz Antônio Barreto de Castro, secretário de políticas e programas de pesquisa e

desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, estima-se que o setor movimente

R$ 120 milhões por ano no país. De acordo com Castro, a área deve ser impulsionada com

a criação do Conselho Nacional de Biossegurança que vai instituir uma política pública

para o setor. Essa política está sendo elaborada por quatro ministérios (Saúde, Indústria e

Comércio e Meio Ambiente, além do de Ciência e Tecnologia). A assessoria de imprensa

do ministério, no entanto, não soube dizer quando a medida será posta em prática.

Para  Alda  Lerayer,  doutora  em genética  e  secretária  executiva  do  Conselho  de

Informações  sobre  Biotecnologia  (CIB),  algo  que  também  impulsiona  o  setor  são  as

vantagens dos processos biotecnológicos se comparado a outros. “Eles agridem menos o

meio ambiente, são mais baratos, produtivos e saudáveis”, diz. 

Estudos realizados pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) e pela

Universidade Estadual de Londrina (UEL) mostram que cerca de 95% dos biotecnologistas

já formandos no país estão empregados e, que a área de manipulação genética é uma das

mais promissoras do mercado, ao lado de alguns setores da Engenharia e da Tecnologia da

Informação.
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A Biotecnologia é uma vasta área de interseção entre as diversas áreas da ciência,

agregando valor aos mais variados setores da economia. O Brasil tardiamente percebeu o

impacto que o setor científicoe tecnológico traz para um país, mas agora tem ânsia de

modificar esse quadro e diversos investimentos estão sendo depositados nessas áreas de

conhecimento.  O  Brasil  está  com  força  total  para  se  tornar  uma  referência  no  setor

biotecnológico.

O Ceará no quadro nacional

Esses  investimentos  têm  como  foco,  principalmente,  a  biotecnologia.  O  Ceará

compreendeu o que a presidente solicitou. No estado, o setor biotecnológico conta com a

implantação de importantes empreendimentos que trarão grande desenvolvimento social,

científico e tecnológico para a região. 

Um Pólo Industrial e Tecnológico da Saúde (PITS) será implantado no bairro da

Precabura, município de Eusébio, localizado a 18 km de Fortaleza. Serão três empresas

âncoras: Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), CTI Renato Archer (vinculado ao Ministério

da Ciência e Tecnologia) e Isofarma. Com prazo de construção de 24 meses, a unidade da

Fiocruz estará concluída em meados de 2015.

Este  empreendimento  tem  como  objetivo  principaldesenvolver  o  segmento

farmoquímico do Estado, promover a inovação e a integração entre a academia e o setor

privado e fomentar a sinergia entre as indústrias que formarão o Polo. Desde fevereiro de

2009 a Fiocruz mantém um escritório técnico no Estado. O núcleo promove o intercâmbio

de profissionais e iniciativas para a estruturação das ações da Fundação no Ceará. O Ceará,

afinal,  tem  relevante  dimensão  política  e  econômica,  papel  estratégico  para  o

desenvolvimento regional e acumula notórias competências acadêmicas e experiências em

saúde pública. A Fiocruz Ceará também abrigará um núcleo de Bio-Manguinhos, naquela

que será a primeira fábrica de vacinas da Fiocruz fora do Rio de Janeiro.

Além disso, tambémfoi proposta a criação de um Programa de Biotecnologia do

estado do Ceará. O município de Acarape, localizado a 54 km de Fortaleza, vai abrigar o

primeiro polo de Biotecnologia do Estado do Ceará.  O local desenvolverá e aplicará o
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conhecimento avançado na área, apoiando iniciativas em Biotecnologia. O polo é fruto de

uma parceria com a Biocant Park Portugal, parque sediado em Cantanhede/Portugal. 

O polo de Biotecnologia de Acarape, batizado de Biopark Acarape, terá apoio das

universidades que desenvolvem pesquisas científicas e acadêmicas e prevê a criação de

uma rede compartilhada de laboratórios especializados, responsáveis pelo desenvolvimento

científico e tecnológico do setor, para um consequente suporte às empresas de um futuro

polo de Biotecnologia no estado do Ceará.

Empresas de base biotecnológica atualmente instaladas na Região Metropolitana de
Fortaleza que podem receber os alunos oriundos do Curso Técnico em Biotecnologia

Ambev (Aquiraz) A  Companhia  de  Bebidas  das  Américas  (Ambev)  integra  a  maior
plataforma de produção e comercialização de cervejas do mundo: a
Anheuser-BuschInBev. Quarta maior cervejaria do mundo e líder do
mercado  latino-americano,  produzindo  e  comercializando  cervejas,
refrigerantes e bebidas não carbonatadas.
 http://www.ambev.com.br/pt-br.html

Heineken (Pacatuba) A Cervejaria Heineken chegou ao Brasil no começo de 2010, quando
adquiriu a divisão de cervejas do Grupo Femsa. Hoje, tem capacidade
de produção de 20 milhões de hectolitros anuais e tem mais de 2.300
colaboradores no país. Com sede em São Paulo, possui sete fábricas
em  seis  estados:  Jacareí  e  Araraquara  (SP),  Gravataí  (RS),  Ponta
Grossa (PR), Feira de Santana (BA), Pacatuba (CE) e Manaus (AM).
http://www.heinekenbrasil.com.br/

Danone

(Maracanaú): 

O Grupo Danone é uma empresa multinacional de origem francesa,
líder  mundial  em  produtos  lácteos  frescos,  vice-líder  em  águas,
nutrição  infantil  e  hospitalar.  A  Danone  iniciou  suas  atividades  no
Brasil  em  1970.  Hoje,  a  empresa  opera  por  meio  de  sua  fábrica
localizada em Poços de Caldas (MG). Sua matriz está situada em São
Paulo e a empresa possui  vários  escritórios de vendas e centros de
distribuição pelo Brasil.
http://www.carreirasdanone.com.br/

Syngenta (Aracati): 

A Syngenta é uma empresa lider mundial no setor agrícola, ocupando
o  primeiro  lugar  em  proteção  de  cultivos  e  o  terceiro  lugar  em
sementes  comerciais  de  alto  valor  agregado.  Atua  em  mais  de  90
países, empregando cerca de 21 mil colaboradores. Conta com estações
experimentais e Centros de Pesquisa e Desenvolvimento em Aracati.
http://www.syngenta.com/COUNTRY/BR/PT/Pages/home.aspx

Coca-colaNorsa: A Norsa é uma indústria de bebidas fundada em 1998 a partir da união
dos franqueados da Coca-Cola nos estados do Ceará, Bahia, Piauí e
Rio  Grande  do  Norte.  Conta  com  cinco  fábricas  localizadas  nos
municípios  de  Maracanaú  (CE),  Simões  Filho  (BA),  Vitória  da
Conquista (BA), Teresina (PI) e Macaíba (RN), além de dez centros de
distribuição e dois centros de vendas. A empresa conta ainda com mais
de  cinco  mil  funcionários  e  fornece  refrigerantes,  sucos,  chás,
energéticos,  hidrotônicos,  isotônicos  e  águas,  além dos  produtos  da
cervejaria  Heineken  Brasil  na  região,  para  cerca  de  150  mil
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pontos-de-venda.
http://www.norsa.com.br/Paginas/default.aspx

Embrapa  (Campus

do Pici e Pacajus): 

A  Embrapa  Agroindústria  Tropical  é  uma  das  unidades
descentralizadas  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  Agropecuária  -
Embrapa,  criada  em  1993,  com  a  missao  de  "Gerar,  promover  e
difundir  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos  para  o
desenvolvimento  sustentado  da  agroindústria  tropical".  Teve  sua
origem no Centro Nacional de Pesquisa de Caju-CNPCa, instituído em
1987. Mediante planejamento estratégico realizado entre 1991 e 1993,
ampliou sua missao para atuar com produtos e processos demandados
pela agroindústria tropical.
http://www.cnpat.embrapa.br/cnpat/

Nufarm

(Maracanaú): 

A Nufarm é uma empresa do setor agrícola presente em mais de 100
países. No Brasil, possui um parque fabril de 161.000 m² localizado
em Maracanaú (CE) e cinco Centros de Distribuição assim localizados:
Barueri  (SP),  Londrina  (PR),  Carazinho  (RS),  Cuiabá  (MT)  e
Maracanaú  (CE).  Possui  ainda  um  Escritório  Comercial  e  de
Marketing em São Paulo (SP). A Nufarm produz suprimentos e outros
produtos para agricultores, incluindo um amplo portfólio para culturas
de citros, cana de açúcar, café,  milho, tomate,  feijão, soja,  algodão,
batata e pastagem.
http://www.nufarm.com/BR/Inicio

Bioclone (Eusébio): A  BioClone,  fundada  em  agosto  de  2008,  é  especializada  em
micropropagação de plantas  (bioclonagem) para  produção comercial
de mudas clonadas em larga escala. A empresa surgiu a partir de uma
incubadora  oriunda  da  Proeta/EMBRAPA -  Programa de  Apoio  ao
Desenvolvimento  de  Novas  Empresas  de  Base  Tecnológica  e  à
Transferência  de  Tecnologia.  A  tecnologia  desenvolvida  minimiza
problemas de produtividade,  pragas  e  doenças  gerados pelas  mudas
convencionais,  proporcionando  ao  produtor  rural  a  multiplicação
rápida  em  períodos  de  tempo  e  espaço  reduzidos,  mantendo  a
identidade genética do material propagado e melhorando a qualidade
fitossanitária.
http://www.bioclone.com.br/

Greenbean

Biotecnologia

(empresa  da

incubadora  da

UECE) 

A  Greenbean  faz  produção  transiente  de  proteínas  recombinantes
utilizando sistemas vegetais e outros sistemas para o desenvolvimento
de  kits  de  diagnóstico,  fármacos,  vacinas,  bem  como  desenvolve
alimentos,  funcionais  para  atender  os  mercados  humano  e  animal.
Fundada  por  um  grupo  de  pesquisadores  multidisciplinares  da
Universidade  Estadual  do  Ceará  (Uece),  a  GreenBean  encontra-se
registrada  e  incubada  na  incubadora  de  empresas  da  Universidade,
atuando  nas  áreas  de  biotecnologia,  imunologia,  microbiologia,
bioquímica e biologia molecular.
(http://greenbeantech.com/)

Biomátika A Biomátika fabrica produtos naturais exclusivamente com bioativos
extraídos de uma das seis regiões biomáticas brasileiras. É uma das
principais fornecedoras das Drogarias Pague Menos, com uma vasta
linha de produtos estéticos e de higiene.
http://www.biomatika.com.br/)

Fiocruz Os conceitos que pautam a FIOCRUZ são a promoção da saúde e o
desenvolvimento social, através da geração e difusão de conhecimento
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científico  e  tecnológico.  A  unidade  da  Fundação  Oswaldo  Cruz
(Fiocruz) no Ceará tem como objetivos principais fortalecer a atenção
primária à saúde e a Estratégia da Saúde da Família; atuar na área de
pesquisa,  desenvolvimento  e  inovação em fármacos,  medicamentos,
equipamentos  e  materiais  de  saúde;  e  realizar  pesquisas  científicas
direcionadas à realidade ambiental e epidemiológica da região, entre
outras atividades. 
 (www.fiocruz.br)

Isofarma  (Lagoa

redonda)* 

Indústria farmacêutica que desenvolve, fabrica e comercializa produtos
inovadores  e  diferenciados  destinados  a  salvar  vidas,  garantindo  a
satisfação dos clientes, a rentabilidade do negócio, o respeito ao meio
ambiente e a valorização dos colaboradores.
http://site.isofarma.com.br/site/

Nuteral(Barroso  –

Fortaleza)*

Nutrição à serviço da saúde - Empresa da área de Biotecnologia em
Nutrição Humana.A empresa mantém equipe de cientistas e técnicos
de alto nível, envolvidos continuamente na melhoria da qualidade e no
desenvolvimento de novos produtos. 
www.nuteral.com

Intercientífica* Uma  indústria  Brasileira,  dedicada  à  pesquisa,  desenvolvimento,
produção,  comercialização  e  aplicação  de  um  novo  conceito  na
realização de ensaios laboratoriais relacionados à área diagnóstico e
pesquisa em saúde, sendo a primeira e única empresa que produz kits
diagnósticos para Triagem Neonatal (Teste do Pezinho) no Brasil.
http://intercientifica.com.br/

*Empresas aprovadas para a instalação no polo industrial da Fiocruz
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Hino do Estado do Ceará

Poesia de Thomaz Lopes
Música de Alberto Nepomuceno
Terra do sol, do amor, terra da luz!
Soa o clarim que tua glória conta!
Terra, o teu nome a fama aos céus remonta
Em clarão que seduz!
Nome que brilha esplêndido luzeiro
Nos fulvos braços de ouro do cruzeiro!

Mudem-se em flor as pedras dos caminhos!
Chuvas de prata rolem das estrelas...
E despertando, deslumbrada, ao vê-las
Ressoa a voz dos ninhos...
Há de florar nas rosas e nos cravos
Rubros o sangue ardente dos escravos.
Seja teu verbo a voz do coração,
Verbo de paz e amor do Sul ao Norte!
Ruja teu peito em luta contra a morte,
Acordando a amplidão.
Peito que deu alívio a quem sofria
E foi o sol iluminando o dia!

Tua jangada afoita enfune o pano!
Vento feliz conduza a vela ousada!
Que importa que no seu barco seja um nada
Na vastidão do oceano,
Se à proa vão heróis e marinheiros
E vão no peito corações guerreiros?

Se, nós te amamos, em aventuras e mágoas!
Porque esse chão que embebe a água dos rios
Há de florar em meses, nos estios
E bosques, pelas águas!
Selvas e rios, serras e florestas
Brotem no solo em rumorosas festas!
Abra-se ao vento o teu pendão natal
Sobre as revoltas águas dos teus mares!
E desfraldado diga aos céus e aos mares
A vitória imortal!
Que foi de sangue, em guerras leais e francas,
E foi na paz da cor das hóstias brancas!

Hino Nacional

Ouviram do Ipiranga as margens plácidas
De um povo heróico o brado retumbante,
E o sol da liberdade, em raios fúlgidos,
Brilhou no céu da pátria nesse instante.

Se o penhor dessa igualdade
Conseguimos conquistar com braço forte,
Em teu seio, ó liberdade,
Desafia o nosso peito a própria morte!

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, um sonho intenso, um raio vívido
De amor e de esperança à terra desce,
Se em teu formoso céu, risonho e límpido,
A imagem do Cruzeiro resplandece.

Gigante pela própria natureza,
És belo, és forte, impávido colosso,
E o teu futuro espelha essa grandeza.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada,Brasil!

Deitado eternamente em berço esplêndido,
Ao som do mar e à luz do céu profundo,
Fulguras, ó Brasil, florão da América,
Iluminado ao sol do Novo Mundo!

Do que a terra, mais garrida,
Teus risonhos, lindos campos têm mais flores;
"Nossos bosques têm mais vida",
"Nossa vida" no teu seio "mais amores."

Ó Pátria amada,
Idolatrada,
Salve! Salve!

Brasil, de amor eterno seja símbolo
O lábaro que ostentas estrelado,
E diga o verde-louro dessa flâmula
- "Paz no futuro e glória no passado."

Mas, se ergues da justiça a clava forte,
Verás que um filho teu não foge à luta,
Nem teme, quem te adora, a própria morte.

Terra adorada,
Entre outras mil,
És tu, Brasil,
Ó Pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil,
Pátria amada, Brasil!
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